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PROPIEDADE LAICA OU ECLESIÁSTICA?

Debe a Xunta trasladar
o Panteón dos Galegos Ilustres?
Os galeguistas escolleron Bonaval para enterrar
a Rosalía por ser un espazo laico, carácter que
acaba de perder por unha sentenza xudicial.
Cultura pagaralle á Igrexa unha importante cantidade
por reabrir o mausoleo a tempo o Día da Patria,
mais os relixiosos conservarán o control da icónica
tumba de Castelao. O BNG cuestiona
se o Panteón debe seguir nun templo
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Un tren bautizado como “Follas Novas” entrará, dende Padrón, na estación de Compostela ás 18 horas do 15 de xullo.
Unha comitiva de escritores
descenderá dos vagóns para
facer unha romaxe polas rúas
de Compostela “nun acto cívico e reivindicativo” sobre Rosalía de Castro, cuxo cadáver
realizou o mesmo recorrido en
1891. O que está por ver é se o
programa da Asociación de Escritores en Lingua Galega
(AELG) pode culminar ante a
tumba da poeta, ou ten que rematar na porta do Panteón dos
Galegos Ilustres, o gran mausoleo do galeguismo, de novo
foco dunha polémica.
O Arcebispado de Santiago
aínda non aclarou cando vai
reabrir a Igrexa de Santo Domingos de Bonaval. A Consellaría de Cultura insiste en que
ten un “principio de acordo”
coa Igrexa para que o público
poida volver a visitar o Panteón. Porén, tanto a Igrexa como
o Executivo Galego negáronse, tras ser cuestionados por A
Nosa Terra, a desvelar os detalles do pacto. “O documento
definitivo vaise asinar probablemente esta semana”, alegan fontes da Consellería de
Cultura que evita, polo de agora, informar de canto vai pagar

o Goberno á Igrexa para que
abra a capela e dos horarios de
visita.
En todo caso, o Executivo
galego compromete que o
acordo estará listo antes do 25
de xullo. Daquela, Galiza Nova
e o BNG non deberían ter problemas para organizar o acto
de homenaxe a Rosalía e a Castelao que celebran cada véspera do Día da Patria Galega.

BANDEIRAS E GAIVOTAS. As bandeiras coa estrela e os puños
en alto non son os únicos símbolos políticos que acostuman a exhibirse na Igrexa de
Bonaval nos actos previos ao
Día de Galiza. As gaivotas sobre fondo azul do PPdeG tamén soen verse o 24, cando a
cúpula conservadora acode a
facer mostra de galeguismo e
deixarse tomar fotografías
nunha ofrenda floral na tumba de Castelao, malia que despois, no Parlamento, Alberto
Nuñez Feixóo traduza ao castelán as palabras do chamado
pai do nacionalismo.
A pluralidade ideolóxica
dos que acoden ao mausoleo
a renderlle homenaxes aos
persoeiros alí enterrados é
proba do poder simbólico das
tumbas de Rosalía de Castro,
Alfredo Brañas, Francisco
Asorey, Ramón Cabanillas,

Acto de protesta do BNG diante de San Domingos de Bonaval.

’’

Antescalquerapodíavisitalo
no mesmo horario
do Museo do Pobo Galego”

’’

AIgrexa,consciente
da capacidade de
convocatoria do Panteón,
decidiu pechalo á espera
de forzar unha negociación
coa Administración”

Domingo Fontán e, sobre todo, Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, cuxas cinzas foron
trasladadas alí dende Bos Aires en 1984 no medio dunha
gran batalla campal entre a
Policía e nacionalistas.

A.G.N.

USO PLURAL. O conselleiro de
Cultura, Roberto Varela, parece disposto a salvagardar o libre uso da instalación por parte de todas as ideoloxías, pois
prometeu que “a posibilidade
do seu uso en condicións de
normalidade para todos os galegos” constitúe “un obxectivo
irrenunciábel”. Varela, quen
negociou este mes o acordo co
vicario xeral do Arcebispado de
Santiago de Compostela, Víctor Maroño, aposta pola “configuración do Panteón como
un espazo de encontro para os
galegos e un símbolo vivinte da
cultura da nosa terra”.

CONFLITO COA PROPIEDADE. A raíz
do conflito é o longo proceso
xudicial entre a Igrexa e o Concello de Santiago. O edificio enteiro (o mosteiro onde está o
Museo xunto coa capela onde
está o mausoleo) foi desamortizado en 1835 e pasou a ser
propiedade do Concello de
Santiago nos anos 60. A Igrexa
levou a propiedade da capela
aos tribunais e perdeu en >>>

res?
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O
>>> primeira instancia. Tras
gañar na Audiencia Provincial
en 2002, en 2006 o Tribunal Supremo ditou sentenza a favor
da titularidade do Arcebispado
de Santiago, unha sentenza
que se executou hai uns meses.
Antes calquera podía visitar o Panteón no mesmo horario do Museo do Pobo Galego, situado no ex-mosteiro
anexo. Porén, a Igrexa, consciente da capacidade de convocatoria do Panteón, decidiu
pechar a capela coas tumbas á
espera de forzar unha negociación coa Administración.
As críticas ante a pasividade
da Xunta agromaron inmediatamente. “Rosalía e Castelao están secuestrados, vedados ao público”, chegou a dicir o voceiro do BNG, Guillerme Vázquez.
Ao tempo que vetaba o acceso público, o arcebispado
permitíalle á Presidencia da
Xunta que organizará alí a cerimonia das Medallas Castelao o 28 de xuño. O Bloque

Alberte Núñez Feixóorealiza a oferenda floral a Castelao o 24 de xullo do 2007.

non desaproveitou a ocasión
para denunciar a “subordinación” da Xunta á Igrexa Católica e organizou un acto de pro-

testa ao pé de Bonaval. A reacción de Cultura foi inmediata.
Ao día seguinte Varela confirmaba unha reunión co vicario

A.G.N.

e “un acordo co Arcebispado
para a apertura do Panteón de
Galegos Ilustres antes do 25 de
Xullo”.G

Lugar de concertos e exposicións
Mentres foi de titularidade
pública, a Igrexa de Bonaval,
ademais de celebracións oficiais, acollía actos culturais.
Eran frecuentes os concertos
de música clásica e tamén algunhas exposicións organizadas dende o próximo Museo
do Pobo Galego.
Nunha delas, en 2002, produciuse un incidente. Un
membro da Confraría do Rosario, que seguía utilizando a
Igrexa para celebracións relixiosas, destruíu parte dunha
instalación do artista Xosé
Freixanes.
Este atentado pode converterse en antecedente do
conflito entre os usos cultos e
os laicos do recinto. Unha
cuestión que, en opinión do
BNG, non solventará o próximo convenio entre o conselleiro e o arcebispo.

PROTESTA EN 1891. Ana Pontón,

The Gabrieli Consort en San Domingos..

deputada nacionalista, lembra que a Igrexa protestou
cando un grupo de indianos
cubanos sufragou en 1891 o
traslado do corpo de Rosalía a
Bonaval. A política argumenta que a capela foi escollida
como lugar para o Panteón

polo carácter laico, agora extinguido polo ditame xudicial.
Dende o seu punto de vista,
de confirmarse o control católico do recinto, a Xunta mesmo debería reflexionar sobre
“se esa ten que ser a ubicación
do Panteón”.

“A Igrexa recibe numerosos fondos públicos, especialmente no Xacobeo, polo que
non parece moi lóxico que un
ben teña que estar pechado
por unha sentenza xudicial
absolutamente insólita e aberrante”, insiste a parlamentaria para denunciar a “falta de
solidariedade” dos relixiosos.
Á espera de que se confirmen os detalles do pacto entre o Goberno Galego e o Arcebispado, Pontón lembra
que o Santo Domingos de Bonaval está declarado Ben de
Interese Cultural (BIC), polo
que os propietarios teñen a
obriga legal de abrilo ao público. A política cuestiona que a
Xunta teña que subvencionar
esta apertura, alerta ante un
posíbel horario restrinxido e,
en todo caso, anima a Varela a
non asumir a derrota xudicial
e loitar por recuperar o pleno
control do mausoleo.G

éxito atrae multitude de
amigos, a derrota en
cambio só permite contabilizar a fidelidade dos moi afeccionados. En períodos de crise e preocupación, algunha
delas creada artificialmente
(como a polémica da burka),
a festa convértese nun dos
bens máis valorados. A vitoria deportiva é, ante todo, un
desafogo colectivo.
A atención mediática e
social sobre a selección española de fútbol ten ademais outros compoñentes.
Igual que sucede cos éxitos
de Nadal ou Fernando Alonso, non é difícil ver nela o
substituto deportivo a pasados costumes (os touros,
certo folclorismo musical)
utilizados para ofrecer unha
determinada idea de España
e do “ser” español que dirían
os intelectuais nostálxicos
do 98. É previsíbel que, dentro de non moitos anos, as
novas xeracións vexan a Manolo o do bombo, o lema “a
por ellos” ou os espasmos
causados por “la roja” coma
hoxe vemos a Luis Lucena
cantando, en 1969, Españolear nunha España mojigata
e aínda devota de Frascuelo.
Pero o fútbol deste Mundial ofrece outras ensinanzas
de interese. A primeira que o
xogo en equipo é máis importante que as individualidades,
a segunda que o tamaño dos
países non é o máis importante. Nin os Estados Unidos
nin o Brasil chegaron a semifinais, mentres que si o fixo
Holanda ou un diminuto
Uruguai. Outros Estados de
pequeno tamaño acadaron
resultados estimábeis.
O protagonismo das cores
da selección española tampouco oculta que a súa columna vertebral está composta por xogadores que formarían parte de boa gana da
escuadra catalá. Onde tería
chegado unha selección catalá nun Mundial? Teríase
clasificado unha selección
galega? Son preguntas lexítimas, por máis que os actuais
líderes políticos teñan optado por un modelo de convivencia uniformista, ben afastado do pluralismo.G
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ASEMANA
MINISTRO DE INDUSTRIA

SEBASTIÁN: ‘LEVANTARLLE
O VETO A NAVANTIA PODERÍA
SER PEOR’
O ministro de Industria, Turismo e Comercio, Miguel Sebastián, afirmou que a decisión de
non pedir na Unión Europea
unha ampliación da carga civil
de Navantia-Fene é “razoábel”,
pois “hai carga de traballo suficiente para os próximos anos” e
reabrir o expediente “podería
ser peor”. A preguntas dos xornalistas, o responsábel de Industria xustificou que o Goberno español “intentou presentar
unha petición”. “Desaconselláronnolo”, expuxo, “pois se se reabre o expediente pode ser peor
o final do proceso que deixar as
cousas como están”.G
GUERRA CONTRA MARTÍN

A BIOMASA DE ENCE
DESATA UN CONFLITO NO PPdeG
O Diario Oficial de Galicia publicou a resolución do concurso de novas instalacións de
biomasa. O proxecto de Ence
para unha planta de 10 megavatios en Lourizán é un dos gañadores seleccionados pola
Consellaría de Industria. O PSdeG xa denunciara hai meses
que unha planta de biomasa
na Ría de Pontevedra iría en
contra da decisión da Xunta de
non prorrogarlle a concesión á
papeleira, que caduca no 2018.
Tanto o bipartito como a Xunta do PP sempre dixeron que
non se renovará o permiso da
polémica industria. Neste contexto, Feixóo tentou restarlle
importancia á nova autorización de Ence alegando que se
trata dun simple trámite administrativo. Non o entende así o
portavoz do PP en Pontevedra,
Telmo Martín, que vén de presentar un recurso contra a de-

ELECCIÓNS MUNICIPAIS

FEIXÓO CONVIDA OS
EMIGRANTES A
EMPADROARSE PARA
VOTAREN
O presidente da Xunta, Alberte
Núñez Feixóo, convidou os
emigrantes “que poidan censarse” nos concellos galegos a
que o fagan para votar nas eleccións municipais. A reforma da
Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral (Loreg) exclúe destes
comicios os inscritos no Censo
Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que non estean em-

cisión de Industria. Na cidade
do Lérez os populares consideran que Guerra autorizou a
planta de biomasa obviando
un dos requirimentos da convocatoria, a cualificación urbanística. A postura oficial do
PP até o de agora baseábase no
traslado de Ence a outro punto
da comarca.G
ASEMBLEA

ACORDAN DISOLVER
O CONSORCIO DA IGUALDADE
E DO BENESTAR
A Asemblea do Consorcio Galego da Igualdade e do Benestar acordou o 2 de xullo a disolución do ente para a súa integración na futura Axencia Galega dos Servizos Sociais, que
se encargará de xestionar tanto
os centros infantís e de maiores
dependentes. Os representantes do PSdeG e do BNG opuxéronse á supresión do Consorcio, que foi aprobada con 505
votos a favor, 116 en contra e
catro nulos. Até o de agora formaban parte do ente 267 concellos e catro mancomunidades. O BNG, impulsor do Con-

padroados. “Calquera emigrante que queira censarse en
Galiza pode manter o dereito
de votar nas municipais; bastará con empadroarse nun concello da comunidade, no mesmo no que está como residente
ausente, e poderá exercer o seu
dereito”, explicou o presidente
galego nunha rolda de prensa.
PSOE e BNG cualificaron o
“convite” de “fraude electoral”
e “fiscal”, xa que a normativa
estabelece un período mínimo
de residencia de seis meses ao
ano para poder empadroarse
nun municipio.G

sorcio no bipartito, acusou o
PP de “coaccionar” os seus alcaldes na votación da asemblea na que se decidiu a disolución. Ademais, o portavoz parlamentar dos nacionalistas,
Carlos Aymerich, censurou
que a Xunta “desmantelou” o
Consorcio porque “cheiraba a
BNG”. Aymerich advertiu
“dunha volta aos tempos escuros”, xa que relacionou a súa
supresión cunha forma de retomar o “pago de favores”.
Desta forma, criticou o PP por
fomentar unha política de: “ti
apoia aquí e eu fago isto”.G

O presidente da Xunta en Buenos Aires en decembro.

TSXG

HERNÁNDEZ NON CONTESTA
AS PREGUNTAS DA ACUSACIÓN
O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, declarou o venres 2 perante o TSXG,
mais eludiu responder as preguntas da acusación. Hernández foi denunciado polo PSdeG
por un suposto delito de falsidade en documento oficial e por
estafa e/ou fraude á Administración ao certificar como finalizadas obras viarias que en realidade non foran rematadas. Tráta-

Manifestación de UGT e CC OO contra os recortes sociais en Santiago.

MANIFESTACIÓN

UGT E CC OO ENSAIAN
A FOLGA XERAL

Fábrica de Ence en Lourizán (Pontevedra).

A.G.N.

Miles de persoas, unhas 8.000
segundo a organización, participaron en Compostela na
manifestación de UGT e CC
OO celebrada o día 30 de xuño. Os sindicatos –que rexei-

tan a reforma laboral e o plan
de axuste aprobados polo Goberno central– chamaron os
traballadores a expresar a súa
oposición nos distintos actos e
mobilizacións que culminarán na folga xeral do 29 de setembro. “Así non! Folga xeral,
eu vou!” foi o lema elixido para
encabezar a manifestación. O

PEPE FERRÍN / A.G.N.

se de traballos –por valor de
800.000 euros– adxudicados á
empresa Sercoysa, coa que o
conselleiro estivera vinculado
laboralmente. Na acta da declaración figura que Hernández se
acolleu “ao dereito de non responder” ás preguntas da parte
querelante. Ante o fiscal, apuntou que cando estampou a firma “non examinou” a certificación. Así, incidiu en que “non interveu para nada na obra” e asegurou que se decatou da situación da variante de Lira pola
querela do PSdeG “e polo seguimento que se fixo do tema”.G

RAFAEL PASADAS/A.G.N.

secretario xeral de CC OO en
Galiza, Xosé Manuel Sánchez
Aguión, incidiu na “resposta
contundente e firme” que supón a protesta ante o recorte
social, mentres que o seu homólogo de UGT, Xosé Antonio
Gómez, admitiu sen reparos
que “o Goberno se equivocou
profundamente”.G

>>>
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Feixóo non quere a reforma
do Estatuto, PSdeG e BNG si

’’

AUTOVÍA
Damián Villalaín

A

A sentenza
do Constitucional
sobre o Estatut
de Cataluña rompe
o dique que formulara
Feixóo para iniciar
a reforma

X.C.

Parecen lonxanos os días do
cumio de Monte Pío en 2007,
entre Touriño, Quintana e Feixóo, onde non se puido acordar a reforma do Estatuto galego. Calibrando as súas posibilidades electorais, o actual presidente da Xunta preferiu ampararse na trifulca do Constitucional e facer mutis para contento da rúa Xénova metida
daquela no eslógan “Se rompe
España”. O presidente do PP só
se amosou locuaz agora para
falar do preámbulo e a inclusión do termo nación, que o tribunal considera formulábel
pero volve insistir que carece
de valor xurídico. Algo coñecido desde hai moitos anos e que
o propio PP usa como ariete sabendo da súa importancia
simbólica e non aceita nin comezar a falar de propostas como “Nazón de Breogán”, que
fan os socialistas.
Aínda que non se coñece o
texto pormenorizado da sentenza semella que é en materia
lingüística onde se poden vir
abaixo moitas das propostas
reducionistas do PP galego.
Feixóo queda á espera de propoñer máis adiante un acordo
aos partidos, pero fáino pola
boca pequena aludindo ao
texto anteriormente discutido
“no que estabamos de acordo
nun 90% e para o 10%% restante xa temos agora a sentenza que temos que ler e estudar
con calma”.
Máis contundente se amosou o presidente fundador do
PP, Manuel Fraga, que despois
de espetar aos xornalistas como primeira reacción política
un “Viva España!!”, criticou ao
Constitucional “que se degradou con esta sentenza (...) o
esencial é defender a España e
á Constitución. E defendeuse
Cataluña, ou unha visión determinada de Cataluña que eu
non comparto. Cataluña é un-

>>>

Reunión para tratar a reforma do Estatuto en Monte Pío, durante o goberno do bipartito, no ano 2007.

’’

Estabamosdeacordonun
90% e para o 10% restante
xa temos agora a sentenza”
[Núñez Feixóo]
PP.

’’

PropoñemosNazón
de Breogán. Espero que
Feixóo non queira cambiar
o Himno”
[Manuel Vázquez]
PSdeG - PSOE.

’’

Nonnosimospoñerlímites
a nós mesmos, non nos vai
condicionar esta sentenza”.
[Guillerme Vázquez]
BNG.

ha parte gloriosa de España; dá
alegría vela”, declarou o senador ‘popular’, para quen o feito
de que o Estatut fose avalado
polos cataláns “non quita que
sexa contrario á Constitución
(...)A orde constitucional non
se respectou”.

EMPEZAR XA A REFORMA. Tanto
BNG como PSdeG amósanse
partidarios de comezar xa as
reunións parlamentarias e os
traballos de reforma. Os nacionalistas, que asistirán este
sábado á mobilización de
Barcelona en defensa do Estatut, propuxeron unha renovación e xa teñen en preparación o articulado. Segundo o seu portavoz, Guillerme
Vázquez “esta situación prodúcese nun contexto no que
o Tribunal Constitucional é
exclusivamente a ramificación xudicial do PP e do
PSOE, é un tribunal partidario, político e bipartidizado.
Un Tribunal deslexitimado e,
polo tanto, dita unha sentenza política; preocúpalle máis
a sacrosanta indisolubilidade
da nación española que o
pacto político”.
Guillerme Vázquez amósase partidario de comezar cos
cambios de contado, “seguimos dispostos a dar o debate
político, cremos que necesitamos un Novo Estatuto de Nación, e emprazamos ás demais
forzas políticas a non impedir
este debate. Era Núñez Feixóo
quen dicía que estaba esperando esta sentenza para propoñer a reanudación deste debate, a nós tampouco se nos escapa que foi o PP quen impediu a
reforma, baseándose nunha
cuestión de que non figurase o

OTTO / A.G.N.

termo nación no Estatuto. Pois
agora resulta que das poucas
cousas que o Tribunal Constitucional non rexeita é que figure o termo nación. Presentaremos un texto articulado que
nos pareza adecuado ao que
necesita o país, non nos imos
poñer límites a nós mesmos, a
nós non nos vai condicionar
esta sentenza”.
Para o secretario xeral dos
socialistas tampouco hai obstáculos para gañar o tempo
perdido. Retoma a proposta de
Touriño de incluír a referencia
á nación a través do Himno galego, coa fórmula ‘Nazón de
Breogán’, que fora aceptada
daquela polo portavoz do
BNG, pero non por Feixóo,
quen propuxera utilizar “sentimento nacional”. Manuel Vázquez, ironiza “supoño que o
presidente da Xunta non terá
pensado cambiar o himno”.
Admitindo que non ten valor
xurídico si o tería simbólico,
“valor de compromiso co país,
coa súa cultura e co seu himno.
É unha mostra de respecto”,
malia entender que “a clave do
Estatuto é a obtención de
maiores cotas de dereitos, un
novo modelo de financiamento, maiores competencias ou a
obriga de investimentos. Isto é
o que fará mellorar a vida dos
galegos”. Para os socialistas os
debates deben retomarse en
setembro.G

autovía da Costa da Morte
foi adxudicada polo bipartito en algo máis de 500 millóns de euros. Pero agora o goberno austero de Alberte Núñez Feixóo decidiu cambiar de
empresa construtora e os custos da autovía sufriron un incremento superior ao 80%:
uns 395 millóns de euros máis.
Pouco menos que outra Cidade da Cultura.
Cando Pachi Vázquez se fixo eco destes datos, Feixóo nin
os refutou nin os explicou,
agás que se considere unha explicación respostar coa “trama
agraria” socialista, invento pillo dun deputado pillo cuxa acción política máis meritoria
ata o momento foi cobrar
24.000 euros en concepto de
dietas falsificadas. Tras Feixóo
entrou en escena Agustín Hernández, conselleiro de Obras
imputado polas súas certificacións dubidosas. Hernández
tampouco soubo razoar con
coherencia os extraordinarios
sobrecustos da obra. Non é
sorprendente, pois Hernández
nin sequera é capaz de explicar como é posible que o xefe
territorial da súa consellería en
Pontevedra sexa un excelso
exemplo do “ti vai facendo”:
pediu licenza para construír
un ghalpón e a cousa acabou
nun chalé que, aínda por parte, non paga a contribución.
Un chollo que seica non transgrede o código ético pepeiro.
O caso é que os 395 millóns
de euros inexplicados da autovía da Costa da Morte vanlle
supoñer a cada familia galega
un desembolso de máis de 400
euros. O asunto soa máis raro
que o do fillo de Cristiano Ronaldo. Non cheira ben e no PP
sábeno. De momento, lograron minimizar a presenza mediática deste turbio gran negocio. E, se fai falta, non terán inconveniente en que Agustín
Hernández certifique a legalidade da operación. Será por
certificar!G

’’

O sobrecusto na Autovía
da Costa da Morte
supón para
cada familia
400 euros”
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A LEI DA SELVA
Carlos Aymerich

A

conselleira Pilar Farjas
obstaculiza a aplicación
da nova Lei do Aborto en Galiza. Coloca a súa moral por
riba da legalidade e dos dereitos do resto das mulleres de
Galiza. Alberte Núñez Feixóo
anima os alcaldes populares,
que xa non destacaban por
seren moi escrupulosos no
cumprimento das normas, a
empadroar os emigrantes como residentes. Coloca deste
xeito os seus intereses partidarios por riba da legalidade
e da limpeza das eleccións en
Galiza. A conselleira de Facenda congrátulase de que o
Tribunal Constitucional levante a suspensión que pesaba sobre a nova Lei de Caixas
mais, a seguir, apunta que
non se vai aplicar. Coloca o
interese particular dos directivos – que non donos– das
caixas e das súas familias por
riba do interese xeral. A conclusión é obvia: a Xunta do PP
só aplica as leis coas que concorda e só en caso de que lle
conveña.
Os mesmos que teñen
sempre a Constitución na
punta da lingua, aínda que
non pasasen da unidade indisolúbel do artigo 2, fan cos
seus actos apoloxía do desacato. Esquecen que a lexitimidade do poder gáñase día
a día coa eficacia na satisfacción do interese público e co
respecto ás leis. Se os poderes públicos son os primeiros
en infrinxir as normas, con
que argumentos reclamaran
que a cidadanía as cumpra?
Porque, sen dúbida, semellante interpretación do
principio de legalidade ha ter
importantes repercusións.
De agora en diante os cidadáns apenas teñen de cumprir aquelas normas que
coincidan cos seus intereses
particulares. Acabáronse os
impostos, as multas e as limitacións. Grazas, Feixóo, por
nos devolver á lei da selva.G

’’

AXuntadoPPsóaplica
as leis
coas que
concorda”
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Xosé Manuel Ponte, xornalista

‘En España non existe prensa progresista’
A.N.T.

Xosé Manuel Ponte (A Coruña,
1942) é comentarista en Faro
de Vigo e La Opinión de A Coruña. Antes, foi redactor xefe de
La Nueva España de Oviedo e
xornalista en distintos diarios
da prensa do Movemento. Para explicar a situación actual
dos medios pensa que é necesario remontarse á Transición.
Vostede viviu de primeira man
o desmantelamento da cha mada prensa do Movemento,
de carácter público.
A liquidación da prensa do Movemento foi unha ocasión perdida. Hai que lembrar que a cadea de periódicos do Movemento constituíuse cos medios
de comunicación incautados a
raíz do golpe de 1936 a sectores
que apoiaban a República. Durante todo o franquismo, a
prensa do Movemento conviviu coa prensa privada afecta ao
réxime. Iso significa que Franco
non se fiaba da burguesía, a súa
aliada, e procurou o control dos
periódicos líderes de opinión
das provincias desafectas, aínda que en realidade, toda a
prensa era do réxime.
Talvez era lóxica a liquidación
unha vez rematada a ditadura.
Nós concibiamos unha cadea
de medios públicos constituída
coa base do chamado Ente Público Medios de Comunicación
do Estado, que foi a denominación que a prensa do Movemento tomou coa democracia.
Era unha alternativa de prensa
pública rexional –daquela non
se deseñara o Estado autonómico– que apoiaba oficialmente o
PSOE, aínda que despois viuse
que o seu modelo era outro.
Cal?
A súa liquidación e adquisi-

ción por parte do que os socialistas chamaron millonarios
progresistas.
E a alternativa dos traballadores, entre os que se atopaba
vostede?
Nós pretendiamos ou ben que
fosen medios públicos, ou ben
que quedasen nas mans dos
traballadores a través de sociedades laborais. Nos Pactos da
Moncloa acordárase mantelos
baixo titularidade pública,
mais posteriormente Calvo Sotelo presentou un proxecto para a súa liquidación en poxa
pública, aínda que os empregados podían quedar directamente cos periódicos se presentaban unha oferta polo valor da licitación. Nós recorremos aos tribunais –o noso avogado era Antonio Pedreira, o
xuíz do caso Gürtel– ao mesmo
tempo que montamos as sociedades. Así o fixemos en La
Nueva España de Oviedo, na
que eu era redactor xefe e onde
conseguimos facernos co xornal grazas ao apoio dos sectores mineiros do PSOE e en contra do goberno preautonómico. Foi unha batalla de días e finalmente os xulgados déronnos a razón aos traballadores e
declararon ilegais as poxas.

GRUPO PRISA.
A historia non rematou aí.
Chegaron os socialistas e cambiaron a súa posición oficial de
manter a titularidade pública
da cadea. Tamén falaron de
apoiar as sociedades laborais,
mais finalmente liquidaron os
medios nunha poxa pública.
Para nós, os medios públicos,
baixo esa titularidade ou nas
mans dos traballadores, repre-

A.N.T.

sentaban a posibilidade da existencia dunha prensa progresista. Mais a maioría do PSOE preferiu deixar que a alternativa
progresista se nuclease arredor
do grupo Prisa porque existía
un pacto entre Prisa e Felipe
González. Nese período moitos
directores dos xornais da cadea,
antes de tomar posesión, pasaban polo despacho de Juan Luis
Cebrián. Mesmo houbo un intento de venderlle a axencia
EFE a Prisa, o que tería levado
consigo a creación dun monopolio de feito.
Mais non foi así.
Non, Prisa non conseguiu facerse cos medios da cadea.
Esa segunda poxa foi caótica e

Prensa Ibérica quedou con algúns deses xornais, mais non
con todos. Se chegamos a facernos os traballadores cos
periódicos, hoxe teriamos non
só un grupo progresista, tamén teriamos creado televisións e radios. O panorama da
comunicación sería outro.
Daquela non está moi conforme co actual.
Prensa progresista non existe
en España. A maioría dos medios están nas mans da dereita
e así nos vai, non hai pluralismo. Na transición, tan idealizada, as cousas estaban moito
máis previstas do que parece.
E como ve os medios en Galiza? O panorama apenas cambiou desde o franquismo.
Creouse o Diario de Galicia nos
90, mais cometéronse erros. Os
periódicos forman parte da paisaxe familiar. Están na casa,
cómpranse por rutina. Aquí, temos uns diarios moi enraizados nunhas zonas e un periódico con vocación de abarcar to-

cando decidiron “colocar” como coordinador dos centros
unha persoa con coñecementos en Economía (cando o anterior era traballador social e
cun máster en Sexoloxía). Ante
tales circunstancias, moitos
usuarios do servizo, sectores
sociais, e grupos de gais e transexuais reclamaron unha explicación. Resulta moi elocuente
o silencio de Colegas, ese novo
representante dos dereitos de

gais e transexuais, que tanto interese mostrou hai un ano en
facerse co “control” dos centros
Quérote e hoxe semella non
lembrar o importante que lle
parecía o desenvolvemento de
programas como o Entendo. A
defensa dos dereitos de gais e
transexuais é o principal obxectivo de moitos e diversos colectivos e asociacións galegas, que
desde diferentes perspectivas e
enfoques traballan en prol >>>

’’

NaTransición,
tan idealizada, as cousas
estaban moito máis
previstas do que parece”

CARTAS
ELIMINACIÓN
DOS CENTROS QUÉROTE
Tal é como xa algúns sospeitabamos o ano pasado por estas
datas, a Xunta rematou por aniquilar os centros Quérote, e fíxoo a través da mentira e da
descualificación do traballo do
persoal dos centros. Responde
á súa tan habitual estratexia de
desacreditar na prensa para o
dia seguinte, aproveitando o ti-

rón mediático, anunciar unhas
modificación ou reestruturacións que teñan por único fin
eliminar todo o que cheire a
educación sexual, é dicir, eliminar os Quérote. Isto víase vir
desde o principio, cando paralizaron o programa ENTENDO,
deseñado para lle dar resposta
a parte das necesidades que os
colectivos de gais e transexuais
galegos levaban anos reivindicando, e confirmouse despois
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SACRAMENTO

gresista’

Manuel Cidrás

do o territorio, aínda que só predomina na Coruña. Ademais,
parece un partido político e
moitas das súas campañas responden aos caprichos e intereses do seu editor. É un paradigma a persecución que somete a
Augusto César Lendoiro, o presidente do Deportivo, e só por
estar amparado por Caixanova!
Son algunhas das peculiaridades da Coruña.
Cando volvín á Coruña no ano
97 sorprendeume a situación da
localidade, as proclamas de cidade-estado, un alcalde do PP
con carné do PSOE... Un grupo
de construtores manexa todo. O
control político, mediático e
económico procede dos mesmos despachos, cunha figura
que aglutinaba todo e que mesmo contaba con amplo apoio
popular grazas a unha política
demagóxica e populista. Hai
certo sentimento de insularidade na poboación, que vive illada
do mundo e que permite todo
tipo de aberracións. A cidade de
antes da guerra esnaquizouse e
moitos edificios emblemáticos
desapareceron. Hai un proceso
especulativo tan feroz que se
querían vender peiraos para financiar un porto exterior que ía
ser petroleiro, de refuxio e colectores, pero que non é nada.
Talvez non sexa un problema
illado.
Certo é que sucede en toda Galiza. O problema agrávase co actual Goberno, que resulta moi
perigoso porque atenta contra a
identidade do país. A burguesía
galega odia o galego, mais debería falar galego. Non o fai porque
pensa que é cousa do servizo
doméstico, aínda que hoxe as
que veñen de Ecuador falan mellor castelán ca eles.G

>>> da igualdade. Claramente,
Colegas non comparte ese obxectivo que une os demais malia as súas diferenzas ideolóxicas ou de acción. O único obxectivo de Colegas é silenciar os
movementos que levan anos
alzando a voz en Galiza. Para
iso os trouxeron e os financian,
e eles, que son moi guiadiños,
iso están a facer.G
Lucía Vázquez
(Compostela)

D

Os adultos, abocados a facer
o bacharelato pola internet
Educación suprime unidades e centros
en maior medida que crea novos servizos,
aínda que asegura que a educación para maiores
de 18 é unha prioridade
A.N.T.

A Xunta decidiu suprimir integramente o ensino medio de
adultos en nove centros e parcialmente noutros 41 o curso
que vén e espertou a suspicacia
dos sindicatos, que denuncian
un severo recorte. Mentres que
a Xunta afirma que a educación permanente de adultos é
unha das súas prioridades, o
balance entre a creación de novas unidades e centros e a supresión doutras é de catorce
contra cincuenta.
Con independencia da polémica entre a Administración
e os sindicatos, a educación
para adultos representa en
moitas ocasións a única alternativa para que moitos traballadores poidan conservar o
emprego nun contexto de crise. Tamén constitúe un alicerce para mudar o modelo produtivo. Tanto a Xunta como a
CIG afirman defender esta
perspectiva, mais por que Educación non o debateu nos foros
correspondentes antes de publicar a decisión do Diario Oficial de Galicia?
Tras unha denuncia da CIG
de que unha orde da Administración publicada no DOG eliminaba aulas e centros de bacharelato de adultos no vindeiro curso, a Consellaría de Educación desmentiu o sindicato e

’’

Areordenación
destes estudos é co fin de
facer un uso máis eficiente
dos recursos e ampliar
a oferta na modalidade
semipresencial”
[Consellaría de Educación]

anunciou os seus planos para a
educación de maiores de dezaoito anos. Estes consisten na
supresión destas ensinanzas
de forma íntegra en nove centros e o recorte parcial noutros
41 para “realizar unha reordenación destes estudos, co fin
de facer un uso máis eficiente
dos recursos e ampliar a oferta
na modalidade semipresencial”, en ocasións baixo o soporte da internet.

CIG ENSINO. A mencionada ampliación consiste na incorporación de once centros aos estudos de bacharelato semipresencial e o reforzamento destes
estudos en tres casos. A CIG
Ensino sinalou que “a maioría
dos centros engadidos son os
centros penitenciarios que xa
viñan funcionando como centros de adultos”, e limitou a im-

plantación efectiva da educación de adultos “a tres centros
e ao incremento de novas unidades en 7 centros”. Fronte a
isto, desaparecen nove centros
e recortan a oferta outros 41.
Un exemplo significativo é o
caso do IES de Teis, en Vigo.
Nel suprimen o bacharelato de
adultos mais non a ESO de
maiores de 18, por iso nese
centro o recorte é parcial. Porén, desaparece o bacharelato
científico tecnolóxico, o que
afecta ao itinerario do alumnado porque non existe alternativa nun centro próximo e terán
que desprazarse ao Politécnico, moi afastado, aínda que
dentro do mesmo concello.
O certo é que a Consellaría,
mentres que desmente á CIG,
non afirma que se reforce a
educación para adultos, senón
que prefire asegurar que
“mantén unha oferta suficiente para que todos os demandantes poidan realizar estes
estudos nos centros da súa
contorna”. Pola súa banda, o
sindicato asegura ter “constancia de que, na maioría dos
casos, estas supresións afectarán a un importante número
de alumnado e, en todos os casos, poden supor mobilidade
para o profesorado e perda de
postos de traballo”. Sen dúbida, a medida representará un
aforro para as arcas da Comunidade autónoma. “Non se
trata tanto dun número moi
elevado de afectados, mais recórtase un servizo público”, sinala coa boca pequena o director dun centro.G

a sentenza do Constitucional sobre o Estatut
aínda non se coñece o texto e
apenas o sentido do fallo, pero
as informacións publicadas
aluden á reiterada apelación á
indisolúbel unidade da nación
española, en cita do artigo 2 da
Constitución Española (CE). É
chamativa esta énfase porque
tal precepto encarna como
ningún outro as adherencias
predemocráticas que, como
vicio de orixe, arrastra a CE. O
pacto da reforma política da
que nace foi unha transacción
entre as forzas representativas
do franquismo até entón imperante e as da oposición democrática ao réxime. En virtude dese pacto, o franquismo
consentiu na súa liquidación
ordenada baixo unhas estritas
condicións, entre elas a blindaxe da súa idea obsesiva da
unidade da nación española.
De modo que a tal indisolúbel
unidade se consagrou como
fundamento da propia norma
fundamental, en decisión predemocrática da que se instituíu como garante ás forzas armadas (artigo 8). O feito de que
máis de 30 anos despois, cando o franquismo debería ser
materia para historiadores, se
apele a esta súa condición no
pacto da reforma resulta plenamente obxectábel.
Con tal paternidade, o artigo 2 zumega retórica resesa do
franquismo. A indisolúbel unidade da nación española remite por equivalencia á sagrada unidade da patria e á unidade de destino no universal,
santísima trindade da apoteose unitarista do españolismo
sacramental. En democracia,
unha decisión refrendada nas
urnas non pode facerse pasar
pola peneira dunha condición
predemocrática imposta polo
franquismo claudicante. A liberdade non casa cos vencellos indisolúbeis, nin ainda os
sacramentais como o matrimonio.G

’’

Oartigo2zumega
retórica resesa do
franquismo”
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Carlos Ruíz Rodríguez.
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A CRISE,
ALIADA DO TERRITORIO
Carlos Luís Rodríguez aborda,
en El Correo Gallego, as dificultades ás que sempre se enfrontou a comarcalización como
forma de organizar o territorio
no noso país. “Así como os americanos recordan El Álamo, nós
non temos máis remedio que
recordar a comarcalización
cando alguén vén cunha idea
para ordenar o territorio. Comarcalización: dise do intento
de racionalizar o crebacabezas
galaico, baixo a autoridade política de Fraga e a sabedoría académica de Andrés Precedo, que
sucumbiu ante o boicot duns
baróns locais e a supina indiferenza doutros. Aquela coqueta
estrutura comarcal xamais se
derrogou dun xeito oficial, senón que foi fulminada pola oposición xorda de quen se movía
ás súas anchas na anarquía territorial. Unha ampla conxura
foi deixando en papel mollado
aqueles mapas marabillosos,
nos que Galicia aparecía como
algo estruturado. Nin sequera
resultou suficiente o amparo de
don Manuel, que quizais chegou a dicir viva a comarca! coa
mesma forza que agora entoa o
viva España! O episodio comarcal é fiel reflexo desa estrutura
piramidal do poder galaico que
ten a súa base asentada no local.
O vértice pode dicir misa, que se
non conta coa aquiescencia do
lobby, o resultado de calquera
directriz será finalmente frustrante. É isto unha forma de augurarlle un negro futuro ás normas territoriais de Agustín Hernández? Pois non, porque o
conselleiro máis activo do
equipo Feixóo ten ao seu favor
un factor que nin Fraga nin Precedo tiñan. Non é que os grupos
de presión locais sexan domesticados. Non é que todos os alcaldes queden extasiados con
ese mapa no que se ve unha Galicia tan ordenada como Baviera. Non é que de súpeto o

Feixóo aínda culpa o bipartito. Máis de 16 meses despois de
que o PP gañase as eleccións autonómicas do 1 de marzo do 2009, o
novo presidente da Xunta, Alberte Núñez Feixóo, continúa a ter o
Goberno bipartito no punto de mira das súas acusacións. El Correo
Gallego, nunha portada, sinala que o presidente denuncia que “o
burato do bipartito non deixa de medrar”.G
país abandonase a súa natural
tendencia ao ácrata espallamento territorial. Todas esas circunstancias persisten, pero hai
unha nova, determinante, tenaz
e definitiva”. E, daquela, cal será
ese aliado? “É a crise”, asegura o
columnista.G

A VONTADE
DE AUTOGOBERNO
NON CABE
NA CONSTITUCIÓN
O catedrático de Dereito Constitucional, Javier Pérez Royo, analiza en El País o fallo do Tribunal
Constitucional sobre o Estatut
de Catalunya, que se produce
catro anos despois de entrar en
vigor sen que nese período mudase a estrutura do Estado. “O
proceso de formación desa vontade de autogoberno está minuciosamente regulada para as comunidades autónomas do artigo 151 da propia Constitución

Javier Pérez Royoe a ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez.

e nos Estatutos aprobados pola
devandita vía. De entre todas as
comunidades do artigo 151, o
Estatut de Catalunya é o que
esixe unha maioría parlamentaria autonómica máis cualificada
para a aprobación da reforma, é
dicir, é a norma máis esixente
neste terreo. A esixencia estatutaria foi cumprida con fartura no
proceso de reforma. Tamén se
cumpriu de xeito escrupuloso a
esixencia constitucional de negociación entre o Parlamento
de Catalunya que propuña a reforma e as Cortes Xerais, que
acabou conducindo a unha redución moi notábel no alcance
do exercicio do dereito á autonomía que o devandito Parlamento propuña. As Cortes Xerais fixeron un control de constitucionalidade moi esixente do
Estatut aprobado polo Parlamento de Catalunya. Foi ese estatuto notabelmente reducido
no seu alcance o que foi sometido a referendo e aprobado por
unha maioría abafadora. Dito
en poucas palabras: os cidadáns
de Cataluña e os Parlamentos
autonómico e estatal cumpriron escrupulosamente todas as
esixencias que se conteñen na
Constitución e no Estatuto para
que poida expresarse unha vontade de autogoberno dentro do
Estado español, que, como non
pode ser doutro xeito, é unha
vontade política. O pobo de Cataluña aceptou as regras de xogo
fixadas no bloque da constitucionalidade e expresou a súa
vontade con base en devanditas
regras. E esa expresión de vontade é a que foi e non outra. A

’’

sentenza do Tribunal Constitucional o que vén dicir é que esa
expresión de vontade de autogoberno non cabe na Constitución”.G

AS OTILIAS
DE HOXE

E ROCA LEMBRA QUE
SE NON É ESTA VÍA,
SERÁ OUTRA

M

Admitindo que o fallo négalles
aos cataláns a súa vontade de
autogoberno, o ex deputado de
CiU, Miquel Roca, quen ademais foi un dos relatores da
Constitución, sinala en La Vanguardia que “non paga a pena
discutir que o tribunal cometeu
un grave erro. Este debate xa
non leva a ningures. O feito
certo é que se pechou unha
porta e con iso toda unha etapa
histórica. O pobo de Catalunya
xa expresou a súa vontade e esta
non cambia porque a porta se
pechase; outras se abrirán ou
deberán abrirse porque a vontade colectiva non pode conformarse con renunciar a unha lexítima ambición que 30 anos de
normal e progresivo desenvolvemento autonómico avalan e
protexen. A Constitución do 78,
o pacto que a fixo posíbel, os
acordos e o espírito que animaron a súa elaboración non querían iso. Estou convencido. Non
podía imaxinar que, nunha liña
de desenvolvemento constitucional, se interpretase agora o
que o tribunal proclamou. Isto
non estaba previsto, porque se
contemplou todo menos volver
atrás. E esta sentenza é volver
atrás; así se defendeu e así se
proclamou. O substrato ideolóxico da sentenza é a convicción
duns cantos de que se “cedeu”
demasiado e agora tratábase de
recuperar “o perdido”. Así, entre ceder e perder, construír
sempre a historia da España
medorenta da súa propia diversidade e pluralidade”.G

María Xosé Queizán

axina ou a filla espúrea é
a primeira novela galega de Marcial Valladares, publicada en 1880, un ano esplendoroso das nosas letras,
ao coincidir Follas Novas, de
Rosalía de Castro, Aires da
miña terra, de Curros Enriquez
e Saudades galegas, de Valentín Lamas Carvajal. O argumento de Maxina ten a base
nun abuso sexual. Unha fermosa moza de 16 anos, Otilia
de Santi Petri de familia nobre
e rica de Santiago, acode a un
baile de máscaras e ao longo
da festa é narcotizada por un
dos asistentes que a viola. A rapaza queda embarazada sen
saber como sucedeu, e dá a luz
na casa duns labregos cando
ía, coa nai e a criada, en romaría a Santo Andrés de Teixido.
A labrega e o seu home que
axudan á mociña no transo
din que a criatura é moi maxina, e quédalle o nome. Logo,
a criada será a encargada de
coller a criatura e levala ao hospicio. O autor non xulga a violación, pero si o comportamento da clase alta, que por
salvar o “honor” son quen de
desfacerse da nena. Pola contra, a familia de labregos volven pola nena e críana xunto
ao seu propio fillo. Lonxe está a
nosa sociedade das diferenzas
de clase daqueles tempo, pero
as covardías e as violacións
non cambiaron. Parece que
nos locais nocturnos da “movida” botan nas bebidas das
rapazas un líquido, incoloro e
inodoro, GHB, que provoca un
estado de somnolencia agudo.
“Saen da discoteca aparvadas,
coma se estivesen borrachas,
lévalas á casa e podes facer con
elas o que queiras. Ao día seguinte non se lembran de
nada”. “Para que vou perder o
tempo bisbándolle na orella se
así podo levala á cama”, comentan os heroes actuais.G

’’

Miquel Roca, ex deputado de CiU e relator da Constitución.

Parecequenoslocais
nocturnos da ‘movida’
botan nas bebidas
das rapazas
un líquido,
incoloro
e inodoro”
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A vida secreta dos seminarios
A vida secreta na Igrexa ou nos seminarios
está de actualidade polas denuncias
en curso, en todo o mundo, de casos
de abusos ocultados pola xerarquía.
A novela de Afonso Eiré, Amigos sempre,
que reaparece na colección Central
Literaria de Edicións A Nosa Terra,
aborda a vida dos rapaces nun seminario
galego nos anos 60
X.C.

“Realidade e ficcción mistúranse na novela. Amigos sempre escribinapara que aqueles
que non pasaron polo seminario comprendan unha época e
unha faceta importante do país.
Non é autobiográfica, nin se
adapta á realidade. Hai anécdotas que poden semellar irreais e
non obstante ocorreron na realidade e outras que parecen lóxicas nunca pasaron”. O certo é
que o tour de force do protago-

nista achega unha realidade múltiple, na que se
formaron miles de rapaces nunha época na que
o estado non se vía obrigado por lei a dar educación media até os 16
anos.
Eiré recrea sucedidos
sobre a extirpación do galego, o
desarraigo da cidade, a cotidianidade do internado e tamén a
vida sexual de adolescentes e
púberes nun ambiente de re-

‘Ti non
te enteras
do que pasa
á noite no
dormitorio’

presión e nalgúns casos pedofilia soterrada. Os extractos que
publicamos pertencen a esta
novela que desde hai uns días
está nas librarías.G

‘Se falas galego pítanche penalti’
“Soou un chifro. Non era o do
árbitro, senón o son inconfundíbel daqueles asubíos de
metal que servían para dar
ordes. Pensamos, loxicamente, que non estaría relacionado connosco e seguimos a xogar co mesmo ardor
de camachiños. Pero non era
así. Alí estaba o efecto imprevisíbel que se apoderara da
nosa vida rutinaria. O P. Suviela entrou no campo. Volveu tocar o chifro con insistencia. Pediu o balón antes
de que o Guitián lle dese
unha lorcha de enfado e, sorpresa!, decretou penalti contra nós. Todos puxemos cara
de apampados coma se un

crego andase sen sotana.
–O falar en galego será castigado con falta e picaráselle a
tarxeta. Se é unha frase longa
decretarase penalti, a pena
máxima —explicou o P. Superior.
Aquela norma converteuse
ao longo dos meses nun verdadeiro suplicio para a maioría de nós. Absortos no xogo,
no que algúns poñiamos non
só toda a paixón e a afouteza
da que eramos capaces, senón toda a nosa enerxía sacudindo biortos e atadallos, estoupaba a nosa personalidade
como castaña de setembro
metida na borralla. E, claro
está, recendía a galego.

Había árbitros, como o
Micro ou o Benigno, que eran
verdadeiramente permisivos
cando non vían preto a ningún Superior. Pero armábanse verdadeiras trifulcas e
discusións por este motivo.
Os contrarios reclamaban ás
veces con tanta insistencia
que era falta por dicir unha
palabra en galego, como por
facerlles unha cambadela.
Que palabra era galega? Cal
era en español? Debíase considerar unha frase longa ou
só era unha palabra? En consecuencia, era falta ou penalti? Aqueles partidos convertéronse nunha especie de
disputa lingüística”.G

‘Cando menos te dabas conta’
Os Superiores andaban tamén polo patio, facendo que
lían o seu libro devocionario,
pero coas orellas levantadas
e os ollos saltóns controlando todo o que pasaba: as
conversas, os comportamentos, as amizades, os grupos, os modais... A súa vixilancia era implacábel. Cando
menos te dabas conta, estabas tan tranquilo falando,
xogando ou cavilando e, viñan, metían o fociño como
samesugas, chuchándoche a
tranquilidade. Outras veces,
aos máis apoucados, botá-

banlle a man por enriba, chegábanlles á cara e, dálle, a
preguntarlles. Así camiñaban algunhas voltas con eles
polo patio. Os demais seguiamos coas nosas cousas,
pero tamén mirando de reollo. Había só uns poucos que
procuraban a compañía dos
Superiores e facíanlle as beiras coa menor escusa. Eran
estes tamén os encargados
de confirmar oficialmente os
rumores.
No noso grupo atopábase
o Couceiro. O Redondo que
se caracterizaba polas reac-

cións rápidas e inesperadas
espetoulle:
—Anda Coucerita, vai
xunto ao teu amigo o Zoupas
e pregúntalle que é o que
imos facer mañá.
O Couceiro engurrumitou
o fociño. Mirou para o Redondo con cara de poucos
amigos e despois para o Galego. Este fíxolle un aceno coa
cabeza e alá marchou xunto
ao P. Xenaro.
Nós dispuxémonos a seguir coma quen non quere a
cousa, pero atentos ao que
sucedía.G

—Ui, ui, ui, como estás de peixiño! Voute desarnar. Contareiche algunhas cousas para que
teñas coidado. Ti por que pensas que o Zoupas se abraza aos
rapaces e lles achega a cara?
Din que é para uliscalos para ver
se fumaron. Tamén, pero é
unha desculpa ante os outros
Superiores, o que fai e zapicalos.
Tocarlles coma se fose a unha
muller. A estes maricóns dos
cregos gústanlles os homes,
Fungueiro. Esperta. Por que cres
que o Touro te colle polo brazo
cando te chama a dar a lección?
Por que te aloumiña e te estarrica a orella? Por que cando
non estás quedo te apreta e te
belisca? Non sabes como ten o
brazo feito todo unha caspela o
Quintana. Ti non te enteras do
que pasa á noite no dormitorio.
Eu si. Como me poñen de xeonllos noites e noites, ben vixío o
que pasa aínda que me manden para o patín das escaleiras
na vez de estar no corredor ao
quente. Por que pensas que
máis dunha noite se esquecen
de min alí fóra? Eu, cando me
parece, entro. Teño visto a compañeiros escabulíndose na habitación do Superior. Utilizan
unha contraseña. O día que o
Superior lle la di é que quere
que vaian á súa habitación.
—Mira, Veiga, ti estás babeco. Unha cousa é que os profesores che toquen e outra que
se deiten contigo na cama.
—Xa o dicía eu, ti estás
peixe, peixiño. Equivoqueime
contigo. Pero non che minto e
se non che conto máis é porque non estás capacitado. Hai
moito máis, moito, do que imaxinan os maiores e sequera saben algúns dos profesores. Se
me enterei dalgunhas destas
cousas foi pola miña propia nai,
que me advertiu. Non esquezas que o meu tío foi Superior
no Seminario e que á casa van
comer moitos destes corvos
queimados.
—Arrenégote, demo! Que
cousas inventas! Á noite debes
confesar”G

’’
CONSTITUCIÓN
Rosa Aneiros

A

i, Alba, a Constitución!
–berros entre estas augas
frías e quentes que nos adubían o corpo no verán galego–.
Viñeron salvar a Constitución!
A sentenza do Tribunal Constitucional acaba de alporizar
uns e acougar a outros e o eco
do seu estado de ánimo depende do medio en que se
mire. Quen nos había dicir
que unha palabra, unha soa
palabra había ter tanto poder.
Seica a cerna do mundo reside
no termo nación. Só con escribila xa lle pon a unha os pelos
de punta, non vaia ser que
provoque unha escisión por
algunha fronteira visible ou
invisible con só citala. E namentres todos caemos no rodopío formado polo termo, a
súa forza centrípeta arrédanos
do que realmente importa.
Queren que falemos de Constitución? Pois falemos de
como se está a cuestionar o
Estado democrático e todos e
cada un dos seus piares públicos –sanidade, educación,
xustiza, corpos e forzas de seguridade– ao vilipendiar cada
día os funcionarios e cuestionar a lexitimidade dos seus
dereitos e dos seus salarios.
Falemos de como se criminaliza os traballadores e se cuestiona o dereito constitucional
á sindicación, ao traballo, ao
salario digno, á folga. Falemos
de como se atenta día tras día
contra os dereitos lingüísticos,
contra o dereito á vivenda
digna, contra o dereito á liberdade de expresión, contra a
presunción de inocencia... Ai,
Alba, pero seica a Constitución periga porque outros pretenden “apropiarse” do termo
nación, non porque cada día
andemos a couces con ela! E
así fica, a Carta Magna convertida tan só nun felpudo no que
o poder económico limpa os
pés.G

’’

Falemosdecomoseestá
a cuestionar
o Estado
democrático e
os seus piares
públicos”
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Críticas a López por ‘uniformar’ a Euskadi con España.Sindicatos, partidos políticos e colectivos de diversas áreas critican as políticas “identitarias”
do lehendakari Patxi López. Por primeira vez na historia da autonomía, o goberno vasco fará unha campaña turística xunto co Estado baixo o lema “You
need Spain” (Ti necesitas España). Ademais, substituíu a txapela da ertzaintza por unha viseira, introduciu a palabra España detrás do nome Euskaltel do
equipo ciclista e retirou axudas para a difusión do éuscaro.G

’’

PUNTO FINAL
Xesús Veiga

A

sentenza do Tribunal
Constitucional (TC) sobre o
Estatut de Catalunya ten unha
lectura política inevitábel: é o
punto final da “España plural”
de José Luis Rodríguez Zapatero.
É verdade que para os dirixentes
do PP –promotores do recurso
xurídico– e para moitos analistas
da dereita mediática, o TC sobordou os limites estritos que
desexaban fixar para o desenvolvemento do autogoberno. Pero
non é menos evidente que a sentenza supón a conxelación da
posíbel evolución cara a unha
estruturación federal das comunidades nacionais que habitan
no actual Estado español.
A visión de España como
“nación de nacións” constituíu,
durante moitos anos, a referencia básica daqueles sectores da
esquerda política e social que
consideraban viábel –e desexábel– un proxecto integrador de
convivencia que recoñecese as
linguas e culturas existentes no
territorio estatal e que podía ter
unha concreción práctica mediante unha reforma do texto
constitucional ou ben a través
dunha ampla lectura federalizante deste.
A sentenza é filla do clima creado a partir do 2000 coa maioría
absoluta de José María Aznar. A
profecía sobre a “ruptura de España” alimentou unha profunda dinámica de uniformización
excluínte que gañou a batalla da
opinión publicada á defensa da
“pluralidade” prometida por Zapatero no 2004. A calculada moderación verbal que está practicando Mariano Raxoi é unha cerimonia de hipocrisía política
para manter unha ponte con
CiU que permita futuros acordos de gobernabilidade. Está por
saber se Artur Mas e Josep Antoni Durán –que foron ao notario
para solemnizar que non pactarían co PP– serán capaces de
conseguir que na rúa Genova
acepten o prezo do matrimonio:
un concerto económico para
Catalunya.G

’’

A sentenza supón a
a conxelación da evolución
política cara
ao federalismo”

O ESTADO DAS AUTONOMÍAS

Catalunya reflexiona sobre
o seu futuro na protesta do 10 de xullo
Colectivos sociais e
políticos lideran a
manifestación contra
os recortes ao Estatut
nun clima de debate
sobre os límites do
autogoberno
César Lorenzo Gil

A primeira reacción cidadá ao
fallo do Constitucional sobre o
Estatut catalán chega o sábado, 10 de xullo, coa convocatoria dunha manifestación na
que se busque que teñan tanto
protagonismo os líderes políticos de todas as forzas catalanistas (as do arco parlamentario agás Ciutadans e o PP) coma as asociacións e colectivos
sociais e cívicos do país, desde
sindicatos a organizacións de
defensa do catalán pasando
por federacións deportivas, colexios profesionais e reputados
persoeiros da cultura.
As previsións apuntan a unha presenza masiva que testemuñe a repulsa polo remate xudicial do proceso de reforma do
Estatut, que contou con ampla
maioría tanto nos parlamentos
catalán e español como no referendo cidadán que finalmente
o aprobou.

O presidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero[no centro] conversa co portavoz de ERC no Congreso dos Deputados, Joan Ridao, o 22 de xuño.
ANDREA COMAS / REUTERS

’’

MontillaeDuran
manifestaron certas
dúbidas sobre a
convocatoria da
manifestación”

FISURAS NOS PARTIDOS. Con todo,
a manifestación do 10 de xullo
ten as súas primeiras fisuras
aínda que as previsións dos
analistas consideran que simplemente son movementos estratéxicos para tentar rendibilizar electoralmente o desasosego cidadán. Trataríase, como
afirma o xornalista Miquel Sellarés, de “quentar a tixola máis
que o adversario para poder
fritir os ovos propios neste
aceite tan rico”.
O PSC teme que o Estatut
cree unha fenda insalvábel co
PSOE estatal. Foi por iso que
querían que a manifestación
tivese carácter institucional e
en troques do lema “Somos

unha nación. Nós decidimos”
aparecese unha bandeira catalá, a senyera, como símbolo de
unidade.
Finalmente, a convocante
da protesta, L’Omnium Cultural, aceptou incluír a petición e
finalmente o presidente José
Montilla irá en segunda liña
xunto con outros representantes institucionais.
Outro punto de disensión
chegou das fileiras de Unió Democrática. O seu líder, Josep
Andoni Duran i Lleida, advertiu de que a manifestación do

10 de xullo “pode acabar convertida nunha orxía independentista” e pediu que ou ben se
procuraba un “mínimo común no que todos se sentisen
cómodos ou a marcha non terían ningún sentido”.
Curiosamente, o socio de
coalición de Unió, Convergència Democrática, é parte dirixente na protesta desde os seus
primeiros preparativos hai meses e son as mocidades do partido das máis organizadas para
conseguir que sexa un éxito. Iso
non significa que a marcha careza dun nesgo independentista, pois moitos dos máis novos
do partido que lidera Artur Mas
defenden publicamente o dereito á autodeterminación.

PROTESTA TRANSVERSAL. L’Omnium, convocante da manifestación, é unha entidade cultural
de gran tradición en Catalunya
e prestixio entre as xentes da
cultura e da política. Beneficia-

da polo famoso “transversalismo” catalán, nos seus postos de
responsabilidade hai representantes de todas as tendencias
do catalanismo, desde a ideoloxía favorábel ao Estado das Autonomías ao independentismo
de todo o espectro ideolóxico.
Nesta marcha, para moitos,
o que se decide é se a sociedade
catalá ten músculo suficiente
para procurar un novo límite
para o seu autogoberno, ben
cunha redifinición da autonomía ben coa procura doutro
modelo de relación. Algúns
analistas electorais afirman que
a sentenza do Estatut será decisiva para o deseño do novo parlamento catalán, no que posibelemente reverdezan os partidarios da independencia. Outras voces indican, pola contra,
que hai moito cansazo tras varios anos de proceso de reforma
e o groso da poboación prefire
acatar e esperar conxunturas
políticas máis favorábeis.G
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CAPITALISMO
X.L. Franco Grande

M

oitos autores –como
Maurice Lévy, Le Monde, 27 de maio– pensan que o
capitalismo que vén, despois
da crise actual, será ético ou
non será nada. A crise é unha
suma da incompetencia dos
banqueiros, das compracentes axencias cualificadoras,
dos reguladores culpables, dos
“bonos”, dos Estados e as súas
débedas e as súas mentiras...
Unha crise de valores que
nos levou a unha verdadeira
catástrofe (aínda no literal significado grego da palabra, de
volta completa) e que significa
un moi alto prezo a pagar: millóns de empregos destruídos,
incremento da fraxilidade das
empresas, millóns de familias
na rúa...
O que nos levou á súa vez,
di tamén Maurice Lévy, a unha
crise de confianza que afecta á
sociedade enteira e que ningún plan de salvamento poderá facer desaparecer. Cidadáns, consumidores, asalariados, accionistas... ¿en quén e
en qué poden ter confianza?
Ambiente, desenvolvemento sostible, ética da responsabilidade cidadá e social,
goberno das empresas, transparencia ¿van por aí os camiños para unha creación de valores máis asociativos que accionariais? ¿Ou na renuncia
ao que foi o éxito do capitalismo –o éxito individual– polo
ben colectivo?
Non digo que Maurice Lévy
non leve razón. O que digo é
que –quen teña dúbidas que
repare na recente xuntanza do
G-20 en Toronto– certos poderes económicos están podendo cos Estados e van camiño
de gañarlles a partida, como
ben se ve no que está custando
volver á indispensable regulamentación dos mercados.
Penso que esa é a gran batalla
na que se está decidindo o noso porvir.G

’’

Certospodereseconómicos
están podendo
cos Estados
e vanlles gañar
a partida”

Komorowski, novo presidente de Polonia. Bronislaw Komorowski gañou a segunda volta das eleccións á xefatura de Polonia e mantén a hexemonía liberal no país. Os comicios adiantáronse pola morte do ex presidente
Lech Kaczynski, irmán do candidato conservador que perdeu fronte a Komorowski, Jaroslaw Kacynski. O novo presidente anunciou que colaborará
cóbado con cóbado co primeiro ministro, Donald Tusk, tamén liberal.G

KACPER PEMPEl/REUTERS

’’
OUTRO

LATEXOS

O FUTURO DA UE

O europeísmo en crise
Triunfan
o ‘nacionalismo
dos Estados-nación’
e o bilateralismo
dentro da Unión
Ramón Lugrís
Membro do Consello Reitor do IGADI
(www.igadi.org)

Poderíase pensar no momento
no que William Hague, o ministro de Asuntos Exteriores británico, antieuropeo de sempre,
prometeu, como prometera
Tony Blair no seu tempo, “situar
a Gran Bretaña no corazón de
Europa”, que a coalición gobernante tiña mentes de mudar a
tradicional política británica de
dificultar o proxecto europeísta.
Mais non era esa a intención do
ministro: o que propuxo no seu
primeiro discurso político como responsábel do Foreign Office foi, por unha banda, incrementar o número de altos funcionarios británicos nas institucións europeas para poder exercer unha maior influencia para
levar adiante a política do seu
goberno e, por outra, desenvolver unha estratexia de contactos
e alianzas bilaterais cos países
da Unión, como camiño diferente da consolidación das relacións a nivel paneuropeo. Fundamentalmente, trátase de recuar na construción de Europa,
de deixar de lado o que supón o
Tratado de Lisboa e voltar ao
concepto da “Europa das patrias”, entendendo por patrias
as nacións actualmente constituídas en Estados.
Nunha entrevista publicada
en El País en xaneiro pasado, a
senadora italiana Emma Bonino dicía que a esencia de Europa é a que defendían os fundadores da Unión: o Estado-nación e o nacionalismo non só
son inadecuados para se enfrentaren aos retos presentes,
senón que son un perigo. O nacionalismo é sempre portador
de guerras –afirmaba– e o escaso sentimento de pertenza a Europa pode desembocar nova-

Bandeira xigante da UE, colocada en Barcelona.

’’

Aestratexiabritánicaéfacer
recuar a construción de UE
e voltar ao concepto da
Europa das Patrias”

’’

Aideadosfundadoresera
integrar, nun sistema
federal, as vellas nacións e
as entidades subestatais”

ces da Unión, se ensinou nas escolas dos nosos países a historia
desde unha perspectiva europea. A historia continuou e continúa sendo a historia das nacións que compoñen o mosaico
europeo. E nin mesmo a xeografía se interpreta como a xeografía dunha comunidade (non
houbo moitos mestres como
Ramón Otero Pedrayo que, por
exemplo, daba en Compostela
un curso sobre o Danubio como
nexo xeográfico, histórico e cultural de Europa que xustificaba
o proxecto da unión).

A IDEA FEDERAL. Mais a idea de Eumente nos nacionalismos, nos
localismos, que debilitan a idea
de unidade continental. Mais a
opinión de Bonino, que é a opinión de todo europeísta, apunta
só a unha das dimensións desta
ideoloxía: sentirse europeo é un
sentimento superior ao sentimento nacional. A ausencia
deste – deixando á parte algúns
grupos moi minoritarios, fundamentalmente intelectuais– é
consecuencia de que nunca,
desde que se puxeron os alicer-

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

ropa que tiñan os fundadores da
Comunidade do Carbón e do
Aceiro tiña outra dimensión: a
de integrar, nun sistema federal,
non só as vellas nacións europeas, senon tamén as entidades
subestatais compoñentes daquelas nacións. Entidades que
poderían desenvolver, por
exemplo, unha acción internacional como a que, aplicada ao
caso de Galicia, estuda exhaustivamente Xulio Ríos no seu recente libro sobre a paradiplomacia (Nós no mundo. Unha
política exterior para Galicia,
Editorial Galaxia). Tamén esa dimensión do europeísmo está

ALBERT GEA / REUTERS

sendo atacada polos partidarios
do statu quo “nacionalista”. Un
síntoma preocupante é, por
exemplo, a reacción do presidente do goberno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, á sentenza do Constitucional sobre o
Estatuto de Catalunya, cando
dixo que representa o final do
proceso “de ampliación da descentralización política”. Quer
dicir que o presente “Estado das
autonomías” é o modelo definitivo. Qué lonxe están os días nos
que se falaba de federalismo e
até de federalismo asimétrico.
Salvador de Madariaga deixara dito que Europa existiría
cando esta estiver presente na
conciencia dos europeos e que
Europa tiña que nacer, e nacería, cando os españois falasen
do “noso Chartres”, os ingleses
da “nosa Cracovia” ou os italianos da “nosa Copenhague”.
Vista a situación actual da UE,
non só é que aquel momento
nunca chegou senón que a
conciencia europea está en retroceso. Sempre foi raro, mais
hoxe é pouco menos que inconcibíbel que alguén diga, como lle ouvín dicir hai anos a un
célebre presentador da televisión británica, “eu son un europeo veciño de Londres”.G
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Brasil-Turquía, os socios inesperados
O Brasil, que atravesa un período de crecemento e
optimismo, e Turquía, desdeñada pola UE, comezan
a pedir voz nos principais conflitos internacionais,
aproveitando que ambos forman parte,
por quenda, do Consello de Seguridade da ONU
Xaime Frías

A proposta negociadora sobre o
Irán, formulada o 17 de maio
por Turquía e o Brasil, poderá
lograr un éxito maior ou menor,
mais non cabe dúbida de que
traza novas liñas na política internacional. A resposta inicial
dos Estados Unidos, reafirmándose na defensa exclusiva das
sancións, foi inmediata, con todo a algúns pareceulle que as
palabras dos portavoces exteriores norteamericanos soaban esta vez con menor autoridade.
Cristovam Buarque, catedrático brasileiro, ex ministro
de Educación e senador do
Partido Democrático dos Trabalhadores (PDT) puxo en claro a nova situación, nun artigo
publicado o 25 de xuño. “O receo é o de que –se se ten éxito
co Irán– o Brasil, Turquía e outros países emerxentes comecen a influír nos destinos do
mundo. Iso é o que incomoda
as grandes potencias”.
O certo é que a proposta sobre o Irán molestou moito porque interfire e matiza a única voz
que se escoitaba até agora nas
reunións internacionais, a da
Casa Branca (dado que a UE, como se sabe, apenas conta cunha
política exterior propia). O Brasil
e Turquía non son, por outra
parte, países que se poidan incluír, baixo calquera pretexto, no

eixo do mal, en primeiro lugar
polo seu tamaño, do que deriva
unha enorme influencia nas súas rexións respectivas, unido ao
feito de que o primeiro ten boas
e voluminosas relacións comerciais cos EE UU e o segundo é
membro da OTAN.
Buarque apunta a que a onda globalizadora foi até agora
Norte-Sur e o que se abre é a
posibilidade de que comece a
ser tamén Sur-Sur.
O que se discute no fondo é
tamén a dupla vara de medir
que aplica Occidente e que resulta visíbel no caso do uranio
iraniano. Todo o mundo sabe
que os Estados Unidos toleran
as investigacións realizadas polos seus aliados e con iso aplican
o arbitrario argumento de que
hai países dignos de confianza e
outros que non o son. Como
agora lembra Buarque, o Iraq
de Sadam foi digno de confianza até a invasión de Kuwait; o
Irán do sha era un dos países
máis dignos de confianza.

AS RAZÓNS DESTE PASO. Mais, por
que o Brasil e Turquía tomaron
a iniciativa de liderar propostas
a escala global? En primeiro lugar, ambos pasan por etapas de
crecemento, en segundo, ambos séntense menosprezados.
O Brasil, pese aos seus esforzos
diplomáticos, non deixa de ob-

’’

Aondaglobalizadorafoi,
até agora, Norte-Sur
e o que se abre é a
posibilidade de que comece
a ser tamén Sur-Sur”

’’

NinoBrasilninTurquía
poden ser excluídos,
o primeiro é un bo socio
comercial, o segundo
membro da OTAN”

’’

TelAvivestáperdendo
o aliado fiel que tiña
en Ankara”

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula[á esquerda] e o primeiro ministro de Turquía,
Recep Tayyip Erdogan,en Brasília.
RICARDO MORAES / REUTERS

servar como Washington envía,
cada vez con máis frecuencia, a
IV Frota a patrullar polas proximidades das súas costas. Turquía, pola súa parte, despois de
dúas décadas adaptando a súa
economía e institucións ás esixencias da UE, encóntrase cunha negativa a entrar por parte
de Francia e Alemaña, que parece definitiva.
Os últimos acontecementos
indican que o goberno de Ankara, tras anos de exercer de gardián da OTAN para Oriente Próximo, agora ten pensado concederse a si mesmo maiores mar-

xes de manobra, aproximándose, entre outros movementos,
aos países árabes. Lembremos
que desde a desaparición do
Imperio Otomano e a creación
da República, Turquía é un país
islámico occidentalizado que,
entre outros moitos cambios,
adoptou os caracteres latinos na
súa escrita. Estas características,
xunto á súa posición xeográfica,
convérteno nun Estado óptimo
para servir de ponte da celebre
“alianza de civilizacións”.
Non cabe esperar que Turquía lle dea as costas a Occidente, como tampouco cabe pensar

que o faga o Brasil, pero si que
traten de ampliar a súa autonomía e o seu ámbito de influencia. Polo de pronto, Ankara, despois de facilitar que o Mavi Mármara, o barco fretado en solidariedade con Palestina, estivese
tripulado por unha maioría de
activistas turcos e despois de recibir a sanguiñenta resposta israelita, comeza a marcar distancias. Erdogan mantén o diálogo
con Netaniahu, pero excluíu a
aviación israelita dos habituais
exercicios militares no espazo
aéreo da Anatolia. Turquía era
practicamente, até hai pouco, o
único aliado de Israel na rexión.
Iso está cambiando.G

Samba e minarete en Corea
Mais as iniciativas de Brasil e Turquía non acaban no Irán e Palestina, tamén se estenden a un ámbito tan afastado xeograficamente
de ambos como é a península de
Corea. A postura de Lula e Erdogan é a de que as dúas Coreas negocien, o que bate directamente
coa inclusión de Pyongyang no
“eixo do mal”, segundo a terminoloxía Bush, aínda non modificada
explicitamente.
Neste ámbito, Brasília e Ankara non están sós, posúen un gran
aliado que é Beixing. Hai que ter
en conta que o illacionismo de
Corea do Norte non é tan absoluto como tantas veces se di, pois
mantén unha importante fronteira coa China e dispón da coni-

vencia do seu goberno. A recente destitución polos EEUU do xeneral McCrystal fixo rememorar a
algúns a destitución, en 1951, do
tamén xeneral Douglas MacArthur, por parte do presidente
Harry S. Truman. MacArthur pretendía nada menos que poñerlle
fin á Guerra de Corea (19501953) guindando varias bombas
atómicas sobre a China.
Brasil, Turquía e a China forman parte da Organización
Mundial de Comercio, o seu sistema económico pouco ten que
ver co de Corea, mais os seus intereses tampouco están sometidos por completo aos de Occidente e agora contan con influír,
eles tamén, no mundo.G
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ELECCIÓNS / MÉXICO

A vitoria do
Partido Revolucionario
Institucional
(PRI) nas
eleccións re- Votación en Ciuxionais e lo- dad Juárez.
cais do 4 de
xullo en México supoñen un
debilitamento das aspiracións do Partido de Acción
Nacional (PAN), que goberna
o país na figura de Felipe Calderón, para as presidenciais
do 2012. O PRI estivo sete décadas no poder; o PAN gañou
as últimas eleccións baixo
acusacións por parte da esquerda de amaño.G

REUTERS

O PRI GAÑA AS REXIONAIS
E DEBILITA O PAN

ECOLOXISMO / PERÚ

O GOBERNO ABAFA
AS PROTESTAS AMAZÓNICAS
A.N.T.

As campañas políticas móvense con tanta forza
nos ordenadores conectados á internet como
nos xeitos de comunicación tradicionais
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Hai poucos días no equipo de
campaña do Partido dos Trabalhadores das presidenciais
brasileiras constatábase a ledicia por ter superado nas intencións de voto o candidato socialdemócrata José Serra. Os
catro puntos de vantaxe deixaban moi lonxe aquelas cifras
nas que Dilma Russeff se situaba a 27 puntos do tucano.
Pero houbo un dato que fixo
saltar as alarmas entre os expertos demoscópicos sobre os
que recae a responsabilidade
de levar a Russeff ao Planalto.
Detectouse unha forte actividade nas redes sociais sobre temas da campaña. A maioría
dos comentarios eran moi críticos con Luís Inácio Lula e coa
súa herdanza. A sorpresa viña
fundamentalmente por encontrar numerosos grupos,
desligados da vida política partidaria, con persoas cun bo nivel de formación, que se implicaban e gastaban as súas enerxías en tratar de evitar que o
Partido dos Trabalhadores re-

pita mandato.
O fenómeno non é novo.
Durante a campaña presidencial británica, os prognósticos
que lle daban a David Cámeron unha vitoria esmagante tiveron que ser matizados a metade de campaña tras a irrupción inesperada na carreira para ocupar o número 10 de
Downing Street do liberal Nick
Clegg. Quen o colocou na grella dos presidenciais foi un fenómeno semellante ao que
agora se detecta no Brasil. As
redes sociais foran as responsábeis de que nalgún momento se chegase a pensar que
Clegg podería ser primeiro ministro británico. Os resultados
finais deixaron os liberaldemócratas moi lonxe do 39% dos
votos obtidos polos tories, pero
o 23% conseguido debeuse en
boa parte a este novo fenómeno social que os expertos en sociometría electoral aínda non
dan calibrado axeitadamente.
O mesmo aconteceu en Colombia co fenómeno no caso
do candidato á presidencia, o
filósofo Antanas Mockus, a
quen chegou a denominarse o
Rei das Redes Sociais. Conse-

Osxestoresdacampaña
de Dilma Russeff
están alarmados
polas malas críticas ao
Partido dos Trabalhadores
nas redes sociais”

que se asoman con espírito crítico aqueles que non se senten
parte de ningún grupo social
pero que queren canalizar as
súas inquedanzas nun medio
que permite participar dende a
intimidade das cadeiras da
propia casa.

O MILLÓN DE SEGUIDORES DE CHÁVEZ.

’’

Orepuntedecincopuntos
na popularidade de Chávez
pode explicarse
pola súa constante
actividade no Twitter”

guiu máis de 700.000 seguidores en Facebook e 55.000 en
Twitter que elevaron as súas
posibilidades de derrotar a José
Manuel Santos nas presidenciais. As enquisas detectaban
esta fervenza de actividade que
disparou a súa popularidade
pero que finalmente estivo moi
lonxe de ser contrincante do
oficialismo posturibista. Un
país no que só o 38,5% ten acceso á internet non se pode
medir só polo movemento nas
redes sociais. Seguramente, os
expertos en demoscopia aínda
non saber definir o peso real
deste fenómeno novidoso, ao

O último en asomarse con forza á fiestra das redes sociais foi
Hugo Chávez. Para un presidente ao que cada vez lle custa
máis atopar un círculo de colaboradores leais, as redes sociais sonlle unha excelente ferramenta para poder comunicarse cos seus críticos recuperábeis para a causa bolivariana.
O presidente venezolano constituíu un grupo de 200 persoas
que atenden os máis de
1.100.000 usuarios que se dirixiron a el a través da conta de
Twitter @chavezcandanga. O
repunte de cinco puntos na
popularidade que detectan as
enquisas nun contexto económico complicado para Chávez
poden ter, en parte, como explicación esta ferramenta.
Semella que xa non será posíbel estudar o futuro da vida
política sen ter presentes as redes sociais pero a experiencia
indícanos que tampouco debe
sobredimensionarse a súa importancia.G

XUSTIZA / ARXENTINA

VIDELA ASUME
OS CRIMES DA DITADURA
Rafael Videla, que foi ditador
da Arxentina entre o 1976 e o
1981, recoñeceu que foran
responsabilidade súa os
crimes cometidos naquela altura
contra militantes esquerdistas. Rafael Videla.
Videla explicou durante o xuízo que se
segue contra el por crimes de
lesa humanidade que deben
quedar exentos de culpa todos os seus subordinados
porque unicamente cumprían ordes súas ao tempo que
afirmou que xa fora xulgado
por eses feitos e polo tanto
exonerado.G

REUTERS

O facebook e o twitter
gañan eleccións?
’’

O goberno peruano, que dirixe Alan García, decidiu retirarlle o visado de residencia o
relixioso británico Paul
McAuley, que levaba 20 anos
radicado na rexión amazónica de Iquitos. McAuley lideraba, xunto con indíxenas da
zona, unha gran protesta
contra os plans de extensión
mineira e forestal nunha área
selvática na que gran parte da
poboación vive da agricultura tradicional. O goberno de
Lima converteu o pastor en
branco da rabia nacional
contra “os estranxeiros que se
aproveitan da lei para ir contra o noso país”, en palabras
do primeiro ministro Javier
Velásquez.G
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TRIBUNA I Xosé Antonio Aldrey Vázquez.
Departamento de Xeografía. Universidade de Santiago.

ción e homoxeneización de
festas, músicas, idiomas, pautas alimentarias... Aspectos
cruciais para definir territorios e identidades.
Por outro lado, a explosión
dos movementos migratorios
xera unha mistura cultural
non exenta de tensións contra
a mestizaxe. Pódese citar, o
caso do noso Estado, que conta cuns seis millóns de inmigrantes asentados dende o
ano 2000, pasando de menos
do 3% da poboación a máis
do 12% actual.

Nenos cegos palestinos tocan un mapa nunha escola de Gaza.

YANNIS BEHRAKIS / REUTERS

XEOGRAFÍA E GLOBALIZACIÓN:
POR FAVOR UN MAPA!
Os cambios acontecidos nas
actividades económicas e o
protagonismo das novas tecnoloxías supoñen a eliminación das barreiras e das distancias que existiron no pasado.
Hoxendía o mundo é máis
próximo e a Xeografía, sen nin
sequera percibilo, pasou a ser
un elemento cotiá nas nosas
vidas. Consumimos produtos
do mesmo xeito que o fan en
Dakar ou Johanesburgo. O noso estilo de vida non difire moito do que se pode levar en Nova York ou Singapur. As imaxes
televisivas trasládannos o que
acontece en Gaza ou Islandia
en tempo real. Todos estes aspectos, ás veces, son percibidos de xeito feble e confuso,
simplemente por non pensar
neles. Porén, canto máis conscientes somos, máis se experimenta a importancia da Xeografía e máis necesaria se fai a
explicación que a análise xeográfica pode facer de todo isto.

MÁIS ALÁ DO PODER LOCAL. Boa
parte do que ocorre na nosa vida diaria vén definido por

acontecementos que se desenvolven máis alá do noso
mundo local. É o que identificamos, de maneira non demasiado precisa, co denominado
proceso de globalización.
Cando as empresas deciden a escala planetaria os lugares de emprazamento das
súas sedes, ao mesmo tempo
os traballadores sofren precarización ou mesmo desaparición dos seus postos de traballo e os gobernos locais perciben a súa impotencia para
impoñer accións políticas e
económicas nos territorios
que administran.
Ademais, cando certos problemas ambientais (vertidos
petrolíferos, contaminación atmosférica, emisión de gases
efecto invernadoiro) son un fenómeno que atravesa impunemente fronteiras, a cidadanía
dunha determinada vila adoita
estar preocupada sobremaneira, ás veces con grande axitación social, polo lugar de colocación dunha granxa, dun vertedoiro de lixo ou da inexistencia dun contedor de reciclaxe

de papel próximo á porta do
seu domicilio.
Sucede o mesmo cando
institucións supranacionais,
como a UE ou o FMI, obrigan
a unha baixada dos soldos en
países como Greza, España
ou Portugal, engadíndolle outra escala territorial á política e
á economía.
Con todas estas situacións,
os cidadáns comezan a cuestionarse dende onde están
sendo administrados e cal é a
sede do verdadeiro goberno.

CADA COUSA NA SÚA ESCALA. Se
queremos entender o carácter
local das nosas vidas e o continuo cambio dos lugares nos
que vivimos, faise preciso
afondar no coñecemento dun
contexto cada vez máis amplo
e interconectado e ao mesmo
tempo comprender cal é a
esencia que define o noso
contexto local. É neste xogo de
escalas onde radica a importancia da ciencia xeográfica,
que se ocupa do estudo da variedade de lugares e do seu carácter cambiante, así como do

’’

Aglobalizacióndegustos,
mercados e culturas
fai máis necesario
o estudo da xeografía”

’’

Axeografíaxanonestuda
lugares determinados
senón as conexións globais
diferentes que se dan
en cada sitio”

ensarillado de conexións globais existentes. Deste xeito a
Xeografía permítenos ser
conscientes de cal é o noso lugar nese mundo interdependente e en mudanza.
Tamén o concepto de cultura se está a reestruturar. Estanse a cuestionar moitas das
representacións culturais establecidas, rexionais e locais.
É a globalización a que está a
incidir na perda, transforma-

ADEUS AO LUGAR SINGULAR. O
concepto de lugar, un dos
esenciais na Xeografía, semella perder peso. Os lugares e
rexións que tradicionalmente
estudou a Xeografía estaban
cargados de singularidade,
unicidade, identidade. Porén,
hoxendía, son conceptos repletos de tensións e deben ser
reformulados. O interese agora radica en dilucidar como as
conexións globais (medioambientais, económicas, sociais...) se combinan de maneira diferenciada en cada lugar e en cada rexión do globo,
con circunstancias e influencias históricas diferentes. Son
cuestións autenticamente xeográficas pero pertencentes
ao campo do social e do ambiental, e por tanto, compartidas con disciplinas como a
Economía, a Socioloxía, as
Ciencias Políticas ou a Ecoloxía, entre outras, confirmando a crecente e estreita relación da Xeografía co resto das
ciencias sociais e ambientais.
A identificación estrita da
Xeografía coa ciencia da descrición da Terra e dos fenómenos que nela se dan, así como da acumulación de datos
sobre espazos concretos, aínda vixente a nivel social e escolar, hai tempo que se converteu nunha falsa percepción, herdada do pasado. A
Xeografía ocúpase, actualmente, da interpretación dos
factores ambientais, naturais,
culturais, económicos... que
configuran e diferencian o territorio. Ademais, os xeógrafos están tamén a intervir sobre o espazo (mediante a ordenación e planificación territorial), buscando escenarios
alternativos que propicien
unha maior calidade de vida e
unha xestión responsábel dos
recursos. Todo isto demostra
a validez científica e académica actual da Xeografía.G
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A folga do téxtil paraliza as rebaixas en Pontevedra.A CIG cifrou o seguimento do paro no comercio téxtil da provincia de Pontevedra nun 60-80%,
nunha xornada que coincidiu co primeiro día das rebaixas de verán. En Vigo e
na cidade do Lérez, a acción dos piquetes –que reclamaron a negociación do
convenio– impediu a apertura de tendas nas principais zonas comerciais. Os
destinatarios da acción foron os locais das grandes cadeas.G

MINARÍA

UNHA APOSTA
ERRÓNEA
Melchor Roel
Secretario de Comunicación
do S.N. de CC OO.

A

s políticas fiscal e monetaria son os dous grandes instrumentos da política económica para conseguir un crecemento económico sostido. Este
obxectivo debe ser compatíbel
coa equidade. Equidade na distribución da riqueza que ese
crecemento xere. Equidade na
distribución do esforzo na poboación que ese crecemento
implica. E, por suposto, debe de
ser compatíbel coa eficiencia É
dicir, coa mellora da produción
de bens e servizos. En teoría, dependendo do nesgo ideolóxico,
considerarase compatíbel ou
non o binomio equidade-eficiencia. Na práctica priorízase
un ou outro segundo as preferencias dos partidos políticos, o
cal, debido o curtopracismo imperante, determinado pola prioridade electoral, provocou retrocesos en ambos conceptos.
É unha evidencia que o Estado español en materia de política monetaria pouca manobra ten dende a súa inclusión na
moeda única. Porén, en materia de política fiscal –a pesar dos
requisitos fixados pola unión
económica e monetaria europea– a marxe, aínda que limitada, é moito máis ampla. Entón por que esta obsesión polo
equilibrio orzamentario, que
entre outras cousas serve para
que o goberno xustifique unha
serie de políticas que van en
contra da equidade e incluso da
eficiencia? Pois porque dende
hai dúas décadas os gobernos
do Estado veñen apostando en
contra da política keynesiana
de investimento público, e perderon. Os plans E? Escusas de
mal pagador. Agora impónsenos a súa realidade. Hai que
cambiala.G

’’

Dende hai dúas décadas
os gobernos do Estado
apostan en contra
da política
de investimento
público”

Operarios de Solid Resources na mina abandonada da Presqueira.

Unha empresa foráneaexplotará
un metal moi caro na Terra de Mont
A Xunta apoia a unha firma canadense
na recuperación de minas en Forcarei,
onde se poderá extraer tantalio, mineral
que se paga até 700 euros o quilo
A.N.T .

Unha empresa mineira de Canadá, Solid Resources LtD., fíxose cos dereitos de explotación mineiras de case 5.000
hectáreas entre as provincias
de Ourense e Pontevedra para
explotar tantalio, un metal
clave na próxima era das telecomunicacións. A súa filial no

Estado, Solid Mines Espana,
acaba de lograr ademais o
apoio expreso da Xunta.
Voceiros da Consellaría de
Economía e Industria explicaron a A Nosa Terra que o convenio asinado esta primavera servirá para “axilizar os trámites”
para a entrada en produción das
minas no Concello de Forcarei,

principalmente dun depósito
denominado Doade Presqueira. Segundo a empresa, o
acordo abre a porta a posíbeis
subvencións, pero a Xunta explica que polo de agora non se
concedeu axuda ningunha. Iso
si, o documento prevé “desenvolver programas de investigación de recursos minerais de interese tecnolóxico e de formación de traballadores”.
Solid Resources Ltd., a matriz
do grupo, non é unha compañía
cativa. A firma norteamericana
busca metais preciosos (ouro,

prata, etc.) e cotiza nas bolsa de
Frankfurt e de Canadá. Nos últimos anos especializouse nos
chamados “metais raros”. Son
aqueles que, como o litio e o tantalio, non tiveron até hoxe moito
valor económico malia ser moi
escasos e difíciles de procesar.
Porén, debido as súas características, nos últimos anos convertéronse en imprescindíbeis
para fabricar baterías e circuítos
máis pequenos que incorporar
a novos trebellos electrónicos.

ANTIGA MINA DE ESTAÑO. No caso
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TURISMO
SALVADOR
Manuel Cao

Trinta e cinco sondaxes
esta primavera
Solid Resources leva explorando o tantalio galego dende
2003 e xa no programa investiu preto dun millón de euros.
Para iso contratou a Alfonso
Gracia Plaza, profesor e doutor
en Xeoloxía na Universidade
de Salamanca, cidade castelá
onde situou a base da súa filial
española. Gracia Plaza dirixe
un intenso programa de sondaxes, os últimos realizados
esta mesma primavera en 35
puntos. Acelerar a obtención
dos permisos ambientais por
parte da Xunta para as novas
sondaxes foi un dos obxectivos do convenio asinado co
Goberno. O resultado das escavacións é, segundo a empresa, que “os filóns coñecidos de estaño e tantalio no depósito son máis importantes
que os límites que están a ser
explotados en moitas minas”.
É dicir, que as minas serían
rendíbeis, mesmo se ao final
non se poden realizar explotacións a ceo aberto, como planea a compañía.

’’

A.N.T.

otará
e Montes
galego, os americanos están
principalmente interesados no
tantalio. Na comarca da Terra
de Montes explotáronse minas
de estaño dende o século XIX e
por parte da Compañía Estanifera de Galicia até os anos 60 do
século XX. Coa caída do prezo
do estaño, as minas foron
abandonadas pola industria e
aproveitadas polos veciños,
que xa se dedicaron con anterioridade a buscar nos refugallos restos cos que facer contrabando. Porén, ante o progresivo despoboamento da zona e

EnserrascomoadoCandán
é doado atopar carteis
advertindo do risco
de caídas a minas
abandonadas”

’’

Hoxeotantalioten
un mercado enorme,
pois é empregado para
facer circuítos eléctricos
en teléfonos móbiles”

a caída dos prezos, a actividade
cesou nos anos 80. Hoxe en serras como a do Candán é doado atoparse carteis advertindo do risco de caídas a minas abandonadas.
Até o século XXI ninguén
prestou atención ao tantalio da
Terra de Montes, considerado

Os expertos estranxeiros tamén atoparon importantes
concentracións de litio, que esperan poder explotar comercialmente ante o aumento da
demanda deste metal. A empresa canadense pensa facer
negocio en primeiro lugar sobre todo co tantalio; en menor
medida co estaño e aínda en
menor grao cos tamén presentes litio e feldespato.
O grao de desenvolvemento do proxecto é tal que a
empresa xa identificou quen
non hai “restricións ambientais importantes” e xa está a
pensar en como contratar operarios. “O desemprego é alto en
España e atopar traballadores
non será problema”, conclúe
un informe de Solid Resources.
Fontes da Xunta aseguran
que este non é o único caso de
minas abandonadas que poderían ser recuperadas en Galiza ante o aumento do prezo
de certos metais, aínda que
polo de agora declinaron
identificar en que lugares.G

un subproduto nas minas de estaño presentes nas montañas
da comarca. Porén, hoxe o tantalio ten un mercado enorme,
pois é empregado para facer circuítos eléctricos en teléfonos
móbiles, televisións e computadores de automóbiles. Polas
súas características é especialmente útil para os trebellos máis
miniaturizados, mercado que se
está a multiplicar por exemplo
no eido da telefonía. Serve, ademais para facer lentes ópticas e
próteses de ortopedia.
A demanda actual é tal que o
prezo no mercado supera normalmente os 700 euros/quilo.
Ademais, o filón galego conta
coa vantaxe de que está en Europa, preto dalgúns fabricantes
de electrónica que até hoxe teñen que importar grandes producións de Australia (principal
exportador) e en menor medida
o Sueste Asiático e Brasil. Tamén
existen explotacións en África,
especialmente na República
Democrática do Congo, onde o
control das minas ten sido un
dos factores das continúa deforestación e loitas tribais.G

A

campaña de turismo en España opera como salvavidas tradicional no deterioro dos datos de desemprego pois dende hai anos esta actividade dá un fluxo de
visitantes e un aumento das contratacións con poucas variacións a respecto da evolución da economía internacional.
Actualmente, o turismo é unha actividade económica
con peso relevante no PIB global pois ao mellorar a renda
dispoñíbel nos países emerxentes, unha parte adícase á
realización de viaxes turísticas e é esta unha das vías de especialización que algúns países elixen para inserirse na
economía mundial tendo en conta os seus recursos naturais xunto coas súas características histórico-culturais que
permiten situar no mercado turístico “produtos” rendíbeis asociados a factores como gastronomía, cultura, diversión, clima, etc pois case calquera elemento pode ser
obxecto de curiosidade e dar lugar a un servizo comercializábel no mercado turístico global: augas medicinais,
ecoloxía, antropoloxía, aventura, risco, moda, ciencia, relixión, superstición, etc.
España é dende os anos 60 destino turístico preferente
especializado en “sol e praia” e nos servizos asociados de
entretemento ao aire libre. O número de visitantes seguiu
a medrar ao longo do tempo e pode dicirse que o turismo
é talvez a principal e máis estábel fonte de crecemento
que palía o déficit dunha balanza comercial afectada pola
febleza industrial. O turismo vén compensar en parte as
carencias dunha estrutura produtiva perxudicada polo
sobreinvestimento en construción e pola alteración dos
incentivos. As avantaxes comparativas de España como
destino turístico asentado na favorábel climatoloxía, na
laxitude das normas, na estabilidade político-social e na
mellora na dotación de infraestruturas (transportes, instalacións) permite superar os atrancos ambientais e a presión dos competidores.
O sector turístico é estruturalmente flexíbel ao ter que
adaptarse rapidamente a circunstancias cambiantes en
prezos, modas e novos competidores e é un sector moi
proclive para que a economía somerxida asigne os recursos. Pero, sobre todo, é unha actividade moi intensiva en
traballo quizais pouco cualificado pero fundamental para
reducir as taxas de paro, aínda que a maioría sexan contratos temporais, permitindo obter rendas utilizadas
axiña para consumo e investimento co correspondente
incremento da recadación pola imposición indirecta.
O turismo en España ten un efecto salvífico nas variábeis macroeconómicas e na popularidade dos gobernos e
conecta ben cunha economía afeita á informalidade e ao
desregulamento pola vía dos feitos pois na UE España é
un dos paraísos das normas incumpridas e da anarquía
social. Reseñar, finalmente, o éxito do Xacobeo 2010 pese
ao alto nivel de incompetencia dos xestores da nova Xunta
prestos a acabar coa medida autonómica quizáis máis
acertada e de maior trascendencia económica, social e
cultural deseñada xa polo primeiro Goberno Fraga.G

’’

AturismoenEspañaconecta
ben cunha economía afeita
á informalidade
e ao desregulamento”
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Hernández e Rascado, bronce no
mundial universitario de taekwondo. A galegaEstefanía Hernández[na foto] fíxose coa medalla
de bronce no mundial universitario
de taekwondo celebrado en Vigo
na categoría de kyorugi. Fernando
Rascado acadou o mesmo metal na
categoría de peso superlixeiro.G

FÚTBOL

Os grandes futbolistas nunca morren, ou si?
Xogadores
de alto nivel ficaron
no ostracismo
despois de carreiras
repletas de éxitos
A.N.T.

Atrás quedan épocas de gloria
nos campos de fútbol, nas que
acaparaban as primeiras páxinas das clásicas revistas gráficas
dos sesenta e os setenta. Foron
deportistas que o deron todo no
campo de fútbol. Agora queda a
súa lembranza entre os máis
apaixonados. Só aparecen nalgunha nostálxica reportaxe televisiva dando conta dos seus
anos dourados, aínda que calquera afeccionado lembra coma nas tardes dos domingos escoitaba a un locutor de radio narrando coma Amancio dobregaba a un defensor facéndolle
unha finta ou que Iríbar detiña o
lanzamento dun penalti. Mentres, o barcelonista Paco Gallego
era crucial na defensa blaugrana
ou Arconada se convertía nun
dos grandes heroes da Real Sociedad, despois de gañar as dúas
primeiras ligas da década dos
oitenta. Todo forma xa parte da
historia do fútbol, pero estes catro xogadores, e
outros máis, foron relegados ao
ostracismo
c a s e

Paco Gallego, Iribar, Amancio e Arconada.

tempada seguinte, 1984-85,
adestraría case os mesmos xogadores, os da “quinta do Buitre”, no Real Madrid, pero cun
resultado diametralmente distinto. No quinquenio seguinte
os xogadores descubertos polo
galego sabio daríanlle ao equipo
do Bernabeu os éxitos que lle
negaron a Amancio.

LUÍS MIGUEL ARCONADA. Foi o suA famosa xogada entre Amancio e Iribar e da que o dianteiro dixo que non fora penalti. Á dereita, Amancio recibe o carné da Peña
Madridista do Barbanza.

dende que remataron as respectivas carreiras e rara vez se
volveu saber algo máis deles.

tempada 1983-84.

AMANCIO AMARO. Un xornalista

JOSÉ ÁNGEL IRÍBAR. O porteiro
vasco acadou a categoría de mito entre 1964 e 1976. Foi protagonista do primeiro título europeo da selección española e estivo presente no mundial de Inglaterra, en 1966. Durante case
unha década o gardamallas do
Athletic de Bilbao foi un dos ídolos dos nenos que vían como remataba o franquismo. Nunha
época na que se xogaban moitos menos partidos internacionais que agora, a lenda de Iríbar
acadaría o seu cénit en 1976
nun partido que xogou España
contra Escocia. A singularidade
dese encontro, do que sería o
seu gran heroe ao deter un penalti, residía en que o porteiro
guipuscoano acadaba a cifra de
46 partidos co combinado español, os mesmos que alcanzara
Ricardo Zamora 40 anos antes.
Kubala, seleccionador naquel

Gallego coa camisola do Sevilla.

entón, optaría, uns meses despois, polo galego Miguel Ángel,
cando Iríbar xa xogara 49 partidos internacionais. O gardameta vasco reaparecería anos despois adestrando o filial do seu
equipo, o Bilbao Athletic, que
sería subcampión da Segunda
División, mentres o Castilla,
adestrado por Amancio Amaro,
acabaría sendo campión. Era a

rebautizouno co alcume de “O
galego sabio” porque dicía que
cada vez que collía o balón inventaba unha nova xogada.
Chegou ao Madrid en 1962. Estivo 14 tempadas no club branco, cun palmarés envexábel. Foi
nove veces campión de liga, tres
de copa e un de Europa, sendo o
principal artífice do título continental en 1966. Naquel entón
converteuse en peza clave da selección. Á súa retirada, en 1976,
fora o xogador de campo que
máis veces vestira a camiseta
vermella, concretamente en 43.
O herculino tamén foi un dos
grandes da Eurocopa de seleccións en 1964. Estivo no mundial de 1966 e foi elixido por dúas veces un dos mellores futbolistas de Europa. A súa vida tivo
certo paralelismo coa do porteiro vasco, xa que adestrou ao
Castilla, que sería campión da
Segunda División en 1983-84. Á

cesor natural de Iríbar, coa transición de Miguel Ángel. Nos primeiros oitenta acadaría a máxima popularidade coa mellor
Real Sociedad da historia, gañando dous campionatos de liga. Do mesmo xeito estabeleceu
unha nova marca na portería da
selección española, cun total de
66 partidos. Tamén estivo presente no equipo español que
acadou o subcampionato europeo de Francia, en 1984, e do
que será lembrado polo seu erro
no primeiro gol dos veciños do
norte. En 1989 colgaría as botas
e aí se lle perde a pista.

FRANCISCO FERNÁNDEZ ‘GALLEGO’.
Foi o gran central do FC Barcelona dos anos sesenta e setenta,
ao que chegara procedente do
Sevilla. Nunha época de seca de
títulos para os cataláns, o andaluz de orixe galega, era un dos
poucos fixos da selección española, da que sería, no seu tempo, un dos xogadores que máis
veces defendeu a súa camiseta,
un total de 38. Despois do seu
retorno ao club no que debutara, abandona o fútbol e de Gallego non se volve a saber máis.G
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Cinco medallas no europeo para o piragüismo galego. Catro padexeiros galegos acadaron cinco medallas no Campionato de Europa en augas
tranquilas que se celebrou na localidade asturiana de Trasona. Carlos Pérez
Rial e Saúl Craviotto fixéronse coa prata nas distancias de 200 e 500 metros,
en K-2; Xosé Luís Bouza tamén se fixo co mesmo metal K-1 500 metros, en
tanto que Teresa Portela [na foto]logrou dous bronces nas distancias de
200 e 400 metros cos equipos de K-2 e K-4 respectivamente.G

MESA

Francisco Movilla, campión de España

‘O problema do billar é que
non está catalogado como deporte’

’’

A.N.T.

Francisco Movilla (Ourense,
1969) vénse de proclamar campión de España de billar, un deporte moi popular aínda que
para moitos non estea catalogado como tal. A súa práctica é
máis habitual en locais de hostalería e poucos teñen conciencia de que se trata dunha modalidade deportiva máis. En
Galicia só hai un club, o Club
Billar Ourense. A pesar de dispoñer de tan só unhas instalacións axeitadas, Movilla xa estivo en grandes competicións internacionais, entre elas a celebrada en Las Vegas (EE UU).
Considera o billar un deporte?
Pódese considerar así. O problema é que moita xente non o acaba de comprender, debido a
que non hai instalacións adecuadas para practicalo. A meirande parte das mesas están
instaladas en bares e cafeterías,
onde se organizan moitos torneos, promovidos polas propias
empresas que alugan as mesas.
A xente veo máis coma unha
maneira de pasalo tempo e de
botar unha partida cos amigos.
Entón as instalacións non son
as máis axeitadas?
Dende o meu punto de vista
non, xa que a min no se me
ocorrería levar a un neno de oito anos a xogar ao billar a un
bar, entre outras cousas polo
fume e tamén porque sairía
moi caro, xa que cada partida
pode custar un euro e para ser
un bo xogador precísanse moitas horas de adestramento.
Pero, en Galicia só hai un club...
É certo, pero conta con moitas
avantaxes para os seus socios,
xa que pode adestrar cantas
horas queira e ademais, os que
se acheguen até aquí teñen
mesas profesionais nas que

Existenmoitoscampionatos,
pero gran parte deles
celébranse en bares”

’’

Aquínoninflúeninaidade
nin tampouco o sexo.
É moito unha cuestión
de autodisciplina”

poden xogar ás distintas modalidades. As
mesas das cafeterías
carecen das medidas
regulamentarias das
grandes competicións.
Aquí dispoñemos de
mesas de nove metros.
Entón, non é fácil a súa
practica?
Ese é o gran inconveniente que ten. En ningunha
vivenda normal hai espazo suficiente para xogar, xa que se
precisaría dun espazo reservado en exclusiva para a mesa.
En canto aos prezos, varían en

función do tamaño. Unha mesa de billar custa entre 3.600 e
4.000 euros, aínda que se poden adquirir de segunda man,
que pode saír arredor dos 600,
pero o problema seguirá a ser

a falta de espazo.
Cal é a modalidade de billar
que máis se practica?
O máis estendido, o que se xoga na meirande parte dos bares é o coñecido como billar
americano. O seu nome técnico é pool. Pero tamén hai o de
carambola e o snocker, que se
xoga moito en Inglaterra. En
Galicia só hai dúas mesas desta
última modalidade e en todo o
Estado non pasa de
dez.
Como se encontra
o billar en Galicia?
É necesario potencialo a través da
creación de novos
clubs. Non debe
reducirse ao ámbito da hostalería,
debido aos grandes gastos que
lles ocasiona aos
xogadores e tamén porque lle resta ese
plus de seriedade que ten entre
os que verdadeiramente nos
gusta este deporte. Existen
moitos campionatos, pero
gran parte dos mesmos celébranse en bares. O ideal sería

que comezasen a existir patrocinadores.
Dispoñen de axudas?
Ese é un factor esencial para
poder espallalo. Como club
non nos podemos queixar, xa
que recibimos apoio da Deputación de Ourense, do Concello
de Barbadás, que é onde temos
a sede, e tamén da casa da Xuventude. Connosco, as institucións están a ter un bo trato.
Espera que co seu título se espalle o billar en Galicia?
O billar en si xa está espallado.
O importante é que nazan novos clubs, pois aínda que se
precisa bastante espazo para
colocar as mesas, o local non
require condicións especiais.
Vostede xa estivo en campionatos do mundo...
Foi unha das experiencias
máis marabillosas que tiven.
Celebrase en Las Vegas. É impresionante ver a máis de
5.000 xogadores espallados
arredor de 250 mesas. É un
mundo adicado a iso. Agora
estou a participar no circuíto
europeo, pero non podemos
acudir a todas as probas.
Pódese vivir do billar?
Aquí é imposíbel. Todos os
membros do club temos outras adicacións profesionais.
Nos EEUU e Inglaterra, ao ter
unha maior tradición, si hai xogadores profesionais.
Que lle dá o billar aos seus
practicantes?
Ante todo concentración, en
calquera das súas modalidades, tanto a nivel individual coma por equipos. Penso que ten
unhas características moi semellantes ao xadrez. Aquí non
inflúe nin a idade nin tampouco o sexo. É moito unha cuestión de autodisciplina. Ademais, non hai agresividade nin
malos modos.G
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A FUNDACIÓN DO AUTOR DE ‘LA COLMENA’

O nobel Camilo José Cela,
un liberal privilexiado polos cartos públicos
Ameazada de peche por unha xestión
extravagante, a Cidade da Cultura
semella a salvación da Fundación Cela,
fronte ás protestas en Padrón
Xan Carballa

A

s contas da Fundación Cela non dan e
despois de anos de
críticas á xestión do
tándem Marina Castaño-Tomas Cavanna (presidenta e xerente recen cesado da entidade), a entidade ten que pasar á
tutela pública, aínda que manterá á viúva do Premio Nobel
na presidencia dun padroado
completamente renovado. Nos
próximos meses viabilizarase o
acordo que supón trasladar
fondos desde Padrón á biblioteca da Cidade da Cultura, aínda que se manterá aberta e con
material a casa de Iria Flavia.
Segundo a explicación do
presidente da Xunta, na sede actual manterase parte do legado
celiano, que aos borradores e
manuscritos das súas obras suma un epistolario de de 95.000
cartas, a súa biblioteca de traballo –con 42.650 volumes–, toda a
bibliografía publicada sobre el,
os seus documentos, boa parte
das informacións e comentarios
aparecidos na prensa dende os
anos 40, todas as edicións e traducións da súa obra e o arquivo
completo da revista Papeis de
Son Armadáns que fundou e dirixiu dende 1956 ata 1979. Ao
fondo documental hai que engadir 529 obras pictóricas –incluíndo traballos de Picasso ou
Joan Miró– e unha hemeroteca
con 48.200 referencias. O legado
aínda está pendente dunha decisión xudicial definitiva sobre a
herencia, para dilucidar se o reparto respecto ao seu fillo é ecuánime. Segundo o conselleiro de
Cultura,Roberto Varela, a Fundación conta con total capacidade para afrontar estas contas e
non descartou que o seu departamento faga “algún ingreso extra para rescatala”. Varela dixo
que a Fundación Cela dispón
dun patrimonio de “12 millóns

’’

Trasladaransefondos
desde Padrón á a Cidade
da Cultura, aínda que
se manterá aberta
e con material orixinal
a casa de Iria Flavia”

’’

Celaqueríaqueasúaobra
se conservase a disposición
de quen quixera estudala.
E para iso non abonda
con armacenar as cousas”.
[Camilo Cela Conde]

de euros que permitirán facer
fronte no caso de que a sentenza
sexa favorábel ao fillo de Cela”.
O conselleiro, que se reuniu o
2 de xullo con Marina Castaño,
nun encontro só aberto á prensa
gráfica, comentou que as contas
pendentes da Fundación Cela
rondan os 400.000 euros e explicou que a Xunta quere ter solucionado este problema “antes
de tomar o control do padroado
para asumir a dirección nas mellores condicións posíbeis” pero
engadiu que os pagos pendentes debe abonalos a propia Fundación. Aínda o pasado 8 de xuño, o DOG publicou unha lista
de convenios subscritos no primeiro semestre de 2010 con diferentes entidades culturais que
recollía unha entrega o pasado
25 de marzo de 125.000 euros.
En Padrón non convencen
moito as propostas da Xunta e
xa se levan realizado dúas manifestacións reclamando que non
se mova ningunha peza da casa
de Iria Flavia.

CARTOS PÚBLICOS NA ORIXE. A polémica rodeou desde o comezo a
colaboración entre a Xunta >>>

cos
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>>> e a Fundación Cela, concibida en vida do autor, que afirmaba que a súa idea era que a
entidade funcionase como unha sorte de Casa da Cultura. Pero a rehabilitación do arquitecto
Álvaro Caruncho non contemplou unha instalación dese tipo,
máis alá do salón de actos. En
1991 a Xunta orzamentou máis
de 1,5 millóns de euros para rehabilitar a Casa dos Coengos,
máis outros 300.000 para a moblaxe que aportou o Ministerio
de Cultura. A esa achega pública
sumábase correr co gasto dun
garda permanente con salario
municipal e o financiamento do
gasto corrente por parte das catro deputacións e a Fundación
Barrié.
No seu día o empeño do
presidente da Xunta, Manuel
Fraga, obrigou a mover partidas orzamentarias para satisfacer a demanda dunha obra
que contou no proxecto inicial
con cámara acoirazada nos sotos e ornamentación de luxo, e
que en menos de dúas décadas
de funcionamento ten detrai-

Cela: ‘A Fundación?,
unha montaxe’
O nobel de Padrón cultivou até
a morte un estilo publicamente
fachendoso, convencido de
que a súa máxima de “en España só sai adiante quen resiste”,
era infalíbel.
No libro de Rafael Flórez,
Camilo de Camilos, recóllese a
analisaba que realizaba dos
seus logros:
– Quen o fixo nobel?
O Rei
– Que lle queda por facer?
Unhas memorias sinceras
– E a Fundación?
Forma parte dunha montaxe.G

do cartos públicos e privados
con diferentes adquisicións,
como a máis recente do manuscrito de “Pabellón de reposo”, adquirida por Caixa Madrid e cedida en depósito.
O conselleiro de Cultura en
1991, Daniel Barata, aseguraba
en 1991 a A Nosa Terra que podía haber moitas opinións sobre
o gasto público na casa de Cela,
“que xa ven dun goberno anterior [presidido por González Laxe]. Pero ese gasto non é bo ou
malo en si, senón na medida
que se faga uso dela. Se a Fundación cumpre os obxectivos serán cartos ben empregados”.
Pasados os anos, e á vista da
intervención anunciada, a
Fundación Cela, a maiores de
problemas de xestión denunciados nos últimos anos, non
pode presumir dunha grande
proxección pública (pasou de
15.598 visitantes en 2002 a
3.062 en 2008), menos que a
casa de Rosalía de Castro, no
mesmo Padrón, adquirida
mercé ao esforzo privado e
punto de referencia das casas
de escritores en Galicia, en xeral moito menos apoiadas que
a do escritor padronés.
A maior abondamento a fins
de 2009 anunciouse a constitución da Fundación Chelo e Camilo José Cela, promovida en
Mallorca polo seu fillo, que se
atopa en tramitación. Nunha
recente entrevista con Xornal de
Galicia, o antropólogo Camilo J.
Cela Conde explicou que tamén
contará co apoio do goberno
balear, a Universidade das Illas e
concello de Palma, “trataremos
de que cumpra a vontade de
meu pai. El quería que a súa
obra se conservase a disposición de quen quixera estudala. E
para iso non abonda con almacenar as cousas, hai que promover edicións críticas e realizar todo tipo de traballos de investigación que non saen da nada”.G

Touriño entrégalle á Fundación Cela o manuscrito de Pabellón de reposo.

TRIBUNA I Mónica Bar Cendón.
Autora de Feministas galegas. Claves dunha revolución en marcha.

PARA CANDO A CADEIRA DA RAG
A MARÍA XOSÉ QUEIZÁN?
Non me consideraba quen de
iniciar publicamente o asunto
que encabeza esta reflexión,
pola amizade e proximidade
ideolóxica que me unen a
Queizán. Non quixen pero
desde hai tempo, nos faladoiros culturetas, nas comidas de
homenaxes, nos recantos
“ilustrados”, sempre privadamente, con aceno, non sei se
cualificalo de clandestino ou
vergoñento, escoitei a moitas
persoas, laiarse da falta de consideración das institucións pola traxectoria intelectual de
María Xosé Queizán.
Despois un artigo de Fran
Lorenzo, no Correo, un comentario de Marga Romero,
outro de Begoña Caamaño,
unha columna, en A Nosa Terra, de María Reimóndez, déronme folgos para tomar a palabra, a polémica está servida.
Sempre percibín en María
Xosé un desprezo soberano
por todo o que significara recoñecemento, premios e homenaxes.
Cantas veces lle escoitei indignarse cando a chamaban
para agasallala, e ela: non quero medallas, déanme unha excedencia, ou unha axuda para
viaxar ao estranxeiro a investigar sobre... que sei eu. Pero, que
conste, para vergoña da Consellería de Educación, nin sequera esta humilde solicitude
lle foi concedida durante a súa
carreira docente.
Para a escritora feminista,
desdeñar os honores nin sequera resulta meritorio, porque a conciencia marca un
comportamento ético automático, como patente de fábrica. O máis complicado seríalle
acalar esa voz interna. As da
súa clase non se deixan tentar
por ningún marmelo puntual
lle tente tras o escaparate.
Ser a Incorruptible é unha
lousa para unha creadora, para calquera artista que implicitamente busca o recoñecemento, o eloxio ou os cargos
para satisfacer o seu ego orfo,
que outros nutren con excelentes remuneracións ou poder político.
Si, unha lousa. Estou convencida de que María Xosé non

María Xosé Queizán.

A.N.T.

’’

Somosnós,asociedade
a que precisamos ser
representad@s
por persoas da súa talla
intelectual e moral”

’’

Xabastantereticenteestivo
a RAG coa entrada das
mulleres no seu salón; case
tanto como a ingrata RAE
con Emilia Pardo Bazán”

aspira a ser académica; non
querería, de ningún xeito, emborrallar a súa folla de servizos
cun mérito, este ou calquera
outro. Ela pode que non, pero
hai moit@s que pensamos que
debería baixar a garda e deixar
que sexamos @s demais, quen
lle expliquemos á nosa sociedade o que significa María Xosé
Queizán para a cultura, a política, o feminismo, a literatura e a
lingua galega. Somos nós, a sociedade a que precisamos ser
representad@s por persoas da
súa talla intelectual e moral.
Porque na Academia (como na política) debería ollarse, recoñecerse, ampararse,
reflectirse a nosa sociedade;
ao lume dese entendemento
superior de quen lle dá forma
á cultura para poñela ao servizo da cidadanía.
Debería estar representada
na Academia unha sociedade
galega moderna, vigorosa,
aberta ao mundo, cun amplo
horizonte, máis aló dos mitos,
lendas e tópicos, que engaiolan
ao turismo, como o marisco, a

santacompaña ou a tumba do
Apóstolo.
Temo que a Academia perpetúe o seu divorcio coa Galiza real, coas súas sas controversias e contradicións. Que
papelón ter que se conformar
co aceite dunha subvención
(merecida, por suposto) sen
se decatar de que, a este paso,
ao mellor o profesorado terá
que manifestarse para impedir que as súas materias se impartan en chinés.
Tensen as cordas, remóvanse nos asentos como cando corrían diante dos “grises”.
Para onde vai inevitablemente a nosa lingua? Pero, iso sería
obxecto doutra reflexión, así
que regreso ao obxecto inicial.
Por que renunciar aos propósitos da xuventude, cando se
aspiraba a unha Academia Galega viva, lúcida, activa, acorde
cos tempos; resulta bastante
contraditorio, non si? Xa bastante reticente estivo coa entrada das mulleres no seu salón;
case tanto como a ingrata RAE
con Emilia Pardo Bazán.
Abran as fiestras de Tabernas e que entre a luz, non teman que se deterioren os legados d@s devanceir@s, tamén
estes precisan osixenarse.
Non hai revolución na lingua máis radical e fulminante
que o feminismo. A RAE resistiuse a ela; na Galiza, algúns
dicionarios grazas ás achegas
de lingüistas e lexicógrf@s,
cóbrense lagoas que deixa a
lenta inercia da institución
das letras.
O éxito, máis que de Queizán, sería da mesma Academia,
“de nós, @s inadapta-d@s”, de
quen algún día fixo a revolución fóra do púlpito. O éxito recaería en tod@s nós, neste momento en que máis cuestionados están os nosos alicerces
culturais por un goberno “autofáxico”, que infravalora, sen
remorsos, o que de feito lle dá
razón de ser.
Lanzo desde este artigo
que espero, circule como un
sa spam, unha proposta aberta á sociedade, porque me
doe a úlcera de tanto imaxinar
que poderían estar a dicir @s
rumoros@s.G
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Fernando Cortizo,
director de O apóstolo

‘Deberían
subvencionar máis
a distribución
que a produción’
A.N.T.

La zapatera prodigiosade Teatro del Norte e [abaixo] Chirigóticas.

Até o 10 de xullo celébrase o IX
Festival Internacional Dixital
Mundos Dixitais, organizado
pola Universidade da Coruña e
a Fundación Caixa Galicia, que
reunirá na Coruña figuras destacadas da tecnoloxía dixital aplicada á industria cultural. O director Fernando Cortizo presenta neste marco O apóstolo, a
súa primeira longametraxe como director, rodada en stop
motion, co Camiño de Santiago
como pano de fondo. O filme,
producido por Artefacto Producciones, estrearase oficialmente no festival de Sitges.
Canto ten O apóstolo de vangarda e canto de artesanía?
Ao 50%. O apartado artístico
está feito manualmente pero
necesita dun sistema máis
avanzado para as robotizacións das diferentes cámaras e
as capturas. Está rodado en esteroscópico e vaise converter
na primeira película en stop
motion europea.
Pode un estudio pequeno fa cerse oco entre as grandes potencias da animación?
Sen ningunha dúbida. Hai moito talento creativo pero falta capacidade de distribución e de
promoción. Aí radica o problema das pequenas empresas. Se
se tratase obxectivamente como
arte si que competiría.
Cal é a solución?
Vivimos nun mercado artístico
pero tamén económico. As multinacionais teñen moito terreo
gañado que non queren ceder.
Por iso os Estados deberían subvencionar máis a distribución
que a produción. Na actualidade elabóranse películas que non
chegan a verse, no caso galego
preto dun 90%. Non quere dicir
que sexan malas. Simplemente
non teñen oco. Se se reverten as
forzas créase unha vía nova.G

Contra vento e marea
A Mostra de Cangas logra manter o interese do
público malia a redución orzamentaria da Xunta
A.N.T.

Coa representación do espectáculo Chirigóticas deu comezo
o pasado venres a Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, unha edición marcada polo
drástico recorte, a última hora,
das axudas da Consellaría de
Cultura. Malia ser o festival de
teatro de máis antigüidade de
Galiza, a Xunta decidiu aplicarlle unha redución que aproxima
o seu orzamento ao da primeira
edición, hai vinte e sete anos.
Non obstante, os organizadores
amañáronse para ofrecer un
número de espectáculos semellante ao de outros anos realizando unha programación
axustada á realidade económica. O reaxuste estivo presente
no pregón que marcou a saída
do certame, a cargo da actriz
Mónica Camaño e tamén nas
intervencións dalgunhas das
compañías participantes.
Durante a primeira fin de semana da Mostra, tivo lugar a
creación dunha asociación que
reunirá todos os festivais de teatro profesional de Galiza. O obxectivo fundamental –segundo
Roberto Taboada, presidente
do Consello Xestor que dirixirá a
asociación mentres non se
constitúe legalmente– non é o
do financiamento, “non obstante, ante a política pouco coherente da actual Xunta, si que é
unha prioridade. Aspiramos a
ter un interlocutor institucional
que marque uns baremos obxectivos segundo os cales cada

’’

AXuntaaplicoulle
unha redución que
aproxima o seu orzamento
ao da primeira edición,
hai vinte e sete anos”

’’

Creouseunhaasociación
que reunirá todos
os festivais de teatro
profesional de Galiza”

festival poida saber, con certa
seguridade, cal vai ser o orzamento co que poderá contar para elaborar o seu programa”.
Pretenden, deste xeito, evitar situacións coma as deste ano, no
que un compromiso verbal do
Conselleiro de Cultura deu paso
a unha redución inesperada

que obrigou a unha acelerada
modificación dos plans traballados ao longo de moitos meses.
“Pero ademais pretendemos estabelecer vínculos entre os distintos festivais que redunden na
súa mellora e perfeccionamento. Xunto con compañías, salas
e institucións, somos un elemento do sistema teatral que
cómpre ter en conta”. A asociación presentarase oficialmente
durante o próximo Festival de
Ribadavia.

ÉXITO DE PÚBLICO. Malia os impeitizos institucionais e a competencia do mundial de fútbol, o
público seguiu con satisfacción
as actuacións da Mostra. O espectáculo inaugural, Chirigóticas, da compañía andaluza do
mesmo nome, resultou, polo de
agora, a que recibiu unha mellor
acollida. Catro actrices imprégnanse das tradicións dos carnavais de Cádiz para montar unha
obra satírica: humor da rúa aplicado á vida cotiá, aos poderosos,
aos veciños… e a un mesmo. Parodias de xitanas nos mercados,
da existencia dos emigrantes ou

dun grupo de amigas nunha
despedida de solteira vertebraron unha función guiada polo
espírito crítico, irreverente e vitriólico do entroido.
Os cataláns de Teatre Arca,
vellos coñecidos da Mostra, presentaron o sábado un espectáculo que reunía números e
anécdotas dos seus trinta anos
de traxectoria. A montaxe funcionou mellor no ámbito da
nostalxia que no do humor, un
campo no que pareceron un
tanto desfasados e con poucas
propostas novas a respecto de
anteriores visitas.
Etelvino Vázquez, foi o protagonista das sesións do domingo. Pola mañá con Hielo que
quema, un espectáculo demostración da súa maneira de traballar cos actores. Pola noite, como director e actor nunha versión de La zapatera prodigiosa
da compañía asturiana Teatro
del Norte. Vázquez insistiu na
súa estética, ben coñecida polo
público galego, para captar o espírito, entre farsa e pantomima,
da obra lorquiana que, sen dúbida, lle acae moi ben ao seu xeito de entender o teatro.
As “sesións golfas” da Mostra
–representacións nocturnas
que se programan en pubs da
vila– convértense tamén en citas ineludíbeis. Nelas, formas
escénicas máis canallas teñen a
súa oportunidade de darse a coñecer. A compañía Obras públicas con Life is a paripé e Suso
Cortegoso con Apocalipse lograron que os afeccionados fixesen un esforzo adicional para
prolongar o bo humor até ben
entrada a noite.G
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O Apóstolo Santiago
Nesta serie adicada aos persoeiros da
Historia de Galiza, ollados con certo
humor e a través do comic, tócalle o
turno hoxe ao Apóstolo Santiago.
Un personaxe do que coñecemos
moitas cousas, pero a maioría non
sabemos se pertencen á lenda mesturada coa relixión, ou se son certas.
Santiago o Maior non era galego de
nacemento, pero en calquera caso, a
súa importancia na nosa historia,
sexa como mito ou como inspiración
relixiosa, é evidente, e non hai máis
que ver como estamos agora nun
ano Xacobeo, ligado á súa figura, e
do que dependen non só as devocións relixiosas ligadas a este personaxe, senón mesmo o devir da economía galega, según nos contan.
Botemos unha ollada, humorística
coma sempre, a alguns aspectos
deste santo tan noso.
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Santiago o Maior
Segundo as escrituras cristiáns, Santiago o de
Zebedeo, ou Santiago o Maior, era un dos discípulos de Cristo, e un dos máis achegados e aprezados por el.
Facendo caso a estas escrituras e a diversas tradicións ou lendas (como case todo o que sabemos
deste personaxe), Santiago viaxou cara a Hispania a predicar, aproximadamente no ano 33 d.C.,
facendoo polas terras de Lusitania e Gallaecia
(Portugal e Galiza).
Tornou despos á súa terra, donde foi executado
por herodes no ano 44.
A tradición xacobea conta que os seus discípulos o trasladaron a aquelas terras nas que predicara, nunha barca de pedra (lenda forzosamente mítica). Aquí empezou xa a obrar milagres
nada máis desembarcar, e tras diversas dificultades dos seus seguidores, foi soterrado no monte
Libredón, no actual Santiago de Compostela.
Esquecido o seu sartego por diversas circunstancias, sería descuberto en tempos do bispo Teodomiro, cara o ano 818, iniciándose así o seu
culto, e dando orixe á cidade compostelá, e a
posterior peregrinación cara ela a través do Camiño francés e os outros camiños xacobeos.

Quen foi?

O Apóstolo
Santiago

Lenda e realidade
O camiño cara o Finisterregalaico era probabelmente unha tradición moi antiga, que o mundo
cristiano adaptou á súa imaxinería e mitos propios
(ou santos, se queremos). A propia autenticidade
dos restosdo apóstolo é imposíbel de demostrar,
e non falta quen atribua eses restos a Prisciliano, o
herexe que foi venerado pola igrexa galega durante séculos, e do que o corpo tamén foi traído
por un camiño similar ao de Santiago, aínda que
se ignora o lugar de soterramento.
O Apóstolo Santiago foi adoptado pola Castela en
loita cos musulmáns coma o seu patrón protector, atribuíndolle unha intervención miragreira na
batalla de Clavijo.
En Galiza é tamén o patrón, e según Castelao, os
galegos sempre apreciaron máis o Santiago representado coma un pacífico peregrino, fronte ao
Apóstolo guerreiro da Reconquista.
O nome de Santiago
O nome do apóstolo era Iacobou Xacob. Derivou
en diversas línguas, e co tempo, en Iago (ou
Thiago, en portugués), tamén en Diego. Ao anteporlle o nome de Santo (Sant ou San), quedou,
máis ou menos, o nome actual de Santiago. O de
Xacob ou Iacobus quedou na nosa língua en termos como Xacobeo(= de Iacob, ou de Santiago).
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LIBROS E
FÚTBOL
An Alfaya

L

ibros e fútbol non son
incompatibles, aínda
que hai estendida unha lenda urbana que apunta a que
o deporte de masas é o opio
do pobo nos intres de crise
económica ou de crispación
política, idea coa que coincido en parte, pois ás veces da
a impresión de que todo vale
no canto de distraer ao populacho. Comeza xullo, sube o IVE, báixanos o peto,
mais doe menos porque fixemos historia e pasamos a
semifinais neste mundial.
Aínda así, manteño a premisa, literatura e balompé poden convivir en harmonía,
agás cando coincide que, no
mesmo lugar e á mesma hora teñen previsto realizarse
os dous actos. Daquela xurde o dilema, ¿fútbol ou literatura? Isto ben a conto do inicio da Feira do Libro en Vigo,
onde estaba programado
para a tarde do sábado un
acto literario a cargo de Suso
de Toro, que quedou suspendido por mor de que á
mesma hora e no mesmo
espazo onde se celebra a feira, o Concello autorizou a
proxección do partido do
mundial en pantalla xigante.
Fútbol 1, Libros 0. O mércores desta semana, coincidindo coas semifinais, Marcos
Calveiro e Ramón Trigo enfróntanse ao mesmo problema coa presentación do libro O pintor co sombreiro
de malvas. Neste caso non se
vai suspender o acto. Autor e
ilustrador bótanlle un pulso
ao mundial. ¿Haberá empates fútbol/libros, bateará por
goleada o señor Calveiro cos
seus incondicionais, ou o
fútbol levará as de ganar? Polo de pronto Ramón Trigo
promete un debuxo aos asistentes. Saberemos o resultado da contenda antes da publicación desta columna. G

’’

Literatura e

balompé
poden
convivir en
compañía”

Neste cadro atoparás os nomes de 15 xogadores
dos que están disputando o Mundial de Sudáfrica.

Atopa o camiño para axudar ao coello a chegar á cenoura

A maxia da música
A orquestra de Clara.
Autor: Elisa Ramón
Editorial: Tambre. Col. Ala Delta

A editorial Tambre, da man da coñecida escritora catalá de literatura infanto-xuvenil, Elisa Ramon, achégalles aos primeiros lectores esta fermosa historia, creadora de soños
que seguen o ritmo marcado pola
música. Ritmo, que axiña se vai converter en vital para os seus personaxes, en especial para a súa protagonista Clara. Esta é unha nena que,
talvez, polo feito de ter medrado ao

Solución á sopa de
letras:

carón da música, rodeada de partituras e sentindo as melodías harmoniosas como parte esencial da súa
existencia, é quen de contaxiar coa
súa trompeta a maxia agochada tras
os diferentes acordes, capaces de
escorrentar os sons máis escuros da
realidade, de tirar os muros dos medos ou de pintar con cores vivas a
negrura da guerra. Para sentir este
poder terapéutico tan só hai que escoitar e deixarse engaiolar polas verbas sonoras.
As ilustracións de Roger Olmos
plasman de xeito plástico o universo

de contrarios entre
espazos
alumados
pola musicalidade e
outros presididos
polo gris
do silencio. As imaxes xiran ao redor das figuras humanas, focalizando a súa
presenza acompañada de obxectos
e notas musicais.G
Alba Piñeiro
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Manuel Portas, escritor

‘Ninguén contara o drama da Arousa
desde dentro’
César Lorenzo Gil

Manuel Portas (Barcelona,
1960) esperou a ter 50 anos para
escribir a súa primeira novela,
Denso recendo a salgado (Xerais), unha historia coral que ten
a Arousa contemporánea como
protagonista. Anuncia que nestes anos foi acumulando máis
material literario que quere publicar nas vindeiras colleitas.
Non é habitual que alguén comece a publicar narrativa no
fío dos 50 anos.
É que antes non tivera tempo.
Sempre estiven ocupado en mil
tarefas e esta é a primeira época
da miña vida na que tiven vagar
e acougo para escribir. Agora
volvín ás aulas pero dun modo
moito máis racional e abandonei un tanto a primeira liña da
actividade política e social.
Cando estaba puxando pola
normalización lingüística ou
como concelleiro en Santiago
non había maneira de parar a
contar unha historia.
Hai máis material nas gabetas?
Teño cousas xa acabadas e espero que cando arrefríe esta novela poida publicalas. Interésame moito a narrativa de humor, tan escasa e tan necesaria.
A pesar de ser un debú, do mina a técnica narrativa.
Levar toda a vida lendo libros,
como vicioso das letras, e estudando literatura polo meu traballo de profesor de Lingua e
Literatura Galega, me fixo
aprender o oficio literario.
A narrativa sobre o narcotráfico
na Arousa converteuse nunha
especie de subxénero nas nosas
letras. Por que ese tema?
Eu nacín en Barcelona, fillo de
emigrantes pero á nosa volta coñecín de primeira man o ataque
e as consecuencias sociais do
impacto da droga na Arousa.
Teño a típica foto de equipo de
fútbol na que podes ir chatando
os rostros dos que morreron novos por causa da heroína. Decateime de que se escribiu moito
sobre aqueles tempos pero
sempre desde fóra, primando a
espectacularidade do propio
narcotráfico, sen reparar nas
complexidades persoais de
quen viviu todo aquilo. Eu quixen falar do narco desde dentro,
abrir as veas daqueles personaxes para entendelos mellor.

PACO VILABARROS

Luís García Mañá afirma que o
narcotráfico “triunfou” porque
o contrabando estaba ben visto.
Efectivamente. Os nenos non tiñan medo en contar en voz alta
que os pais andaban no fume
(que era como se lle chamaba
ao contrabando de tabaco). E
por ese carreiro entrou a droga e
crebou todo. Na costa a vida é
máis intensa, máis dinámica.
Sófrense os impactos socioeconómicos máis duramente porque non se poden prever. Espero que se volva ollar para o
mar, do que procede toda a riqueza e se potencie o turismo
porque a beleza dese territorio
ten que dar lucro.
Por que escolleu unha estrutura
coral para contar a historia?
Este libro é unha sinfonía da
vida da xente común, sen foguetaría narrativa. Precisaba
unha visión colectiva porque a
realidade non se pode contar a

través duns únicos ollos. As diferentes voces enriquecen a historia e amplían a verosimilitude. Quixen facer unha especie
de conxunto de fíos de cabo
mariñeiro que se van trenzando
nunha secuencia de sete días.
As personaxes femininas teñen
moita profundidade. É difícil
pórse no lugar dunha muller?
Varias lectoras gabaron o punto
de vista feminino e recoñecéronse. Iso agrádame porque a
función principal dun escritor é
colocarse no lugar dos personaxes, sexan cales sexan. A clave
está na observación para poder
captar os elementos de cada
personalidade.
Esta é unha novela de rúa. Moitos críticos láianse de que na literatura galega hai demasiada
“novela de mesa”.
Sempre é necesario que haxa
historias apegadas á xente, que
conten o que está pasando e

’’

Adiferenzadoutrasépocas,
agora os escritores
non sacrifican todo con tal
de verse publicados.
Nótase que as novelas saen
moito máis traballadas, con
multitude de horas detrás”

’’

Debeprotexerseafala
como un patrimonio
de todos e non caer na
tentación de que algunha
forza política queira
apropiarse da súa defensa”

cun tipo de narración que lles
chegue aos lectores do común.
Iso non significa que un non
poida desfrutar con obras máis

“culturalistas”. O importante é
que haxa lealdade ao texto e que
un na libraría poida escoller
dunha ampla variedade.
Como profesor de literatura,
que lle parece o actual pano rama das letras?
Estase escribindo moito e ben.
Noto que, a diferenza doutras
épocas, agora os escritores non
sacrifican todo con tal de verse
publicados. Ao contrario: traballan os textos, corrixen, coidan o que fan. Nótase que as
novelas saen moito máis traballadas, con multitude de horas
detrás. Ademais alégrome de
fenómenos coma o de Domingos Villar porque a literatura
naceu para ser desfrutada, non
para ser estudada. Iso ten que
vir despois. A urxencia é facer
compatíbel a cultura audiovisual das novas xeracións co obxecto libro como forma esencial e senlleira de lecer.
Vostede é autor de Lingua e sociedade na Galiza (1990). Como
ve a situación actual do galego?
O gran problema é a xente que
ve o idioma como algo negativo.
Esa actitude, que coido minoritaria, entendeuna o presidente
Alberte Núñez Feixóo como un
celeiro de votos. E iso é perigoso
porque unha visión resesa e
marxinal pode acabar influíndo
en moitas persoas que non só
non desprezan a lingua senón
que a usan habitualmente.
Cal debería ser a resposta á
nova política lingüística?
O primeiro paso xa seu deu. A
oposición en pleno, os sindicatos e os milleiros de manifestantes que saíron nas diferentes
protestas a prol da lingua mantivéronse firmes a prol do galego,
inflexíbeis. Non hai que esquecer que se debe protexer a fala
como un patrimonio de todos e
non caer na tentación de que algunha forza política queira
apropiarse da súa defensa. E o
seguinte paso debe ser o de concibir o idioma propio como
unha ferramenta perfecta para
entender o mundo, de facermos
boca para acceder a toda a cultura de fóra partindo dos nosos
propios referentes, porque hoxe
a mundialización condúcenos
cara ao plurilingüismo. Hoxe
pensar en que usemos unha
única lingua é inverosímil.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 A intervención. Teresa Moure. Xerais.
 Settecento. Marcos Calveiro. Xerais.
 Bilbao-New York-Bilbao. Kirmen Uribe. Xerais.
 Unha bonita escapada. Anna Gavalda. Galaxia.
 O grito do Ipiranga. Luís M. García Mañá. Xerais.

’’

A ACADEMIA.
CALERO.
QUEIZÁN
Marga Romero

S

empre empeza en xuño o
ano novo porque a Real
Academia Galega decide a
quen se lle vai dedicar o próximo Día das Letras. Antes da decisión no pleno que lle confire
á Academia o antigo valor de
institución de sabedoría comeza o ritual na rúa coas apostas.
Segue o ciclo nos acordos e
descordos, mentres as editoriais inician o proceso para poñer os libros sobre o e do santo
ao día. O calendario escolar segue o mesmo tedio e en maio,
coa ameaza da fin de curso
chegarán tarde as unidades didácticas que ás veces nin se
abren, os carteis que penduran
nas paredes até o día da festa
maior, se cadra un magnífico
día de praia. Mais disto non ten
culpa a Academia. Hai toda
unha estratexia ao redor a que
lle interesa beatificar para volver fechar ou enterrar a literatura galega para sempre no
Panteón dos Galegos Ilustres,
en mans da igrexa e coas portas
fechadas. Non lle pidamos a
Academia chaves que non ten.
Recoñezámoslle o seu magnífico papel na defensa da lingua.
Mentres a estas alturas nas parroquias nas que nos movemos seguen os mesmos ruxerruxes de hai algúns anos: E
Carballo Calero? E cando entrará Queizán? Carballo terá o
seu día cando ler Carvalho non
sexa un problema. María Xosé
Queizán entrará despois dun
proceso lento que se iniciará
cando sexa proposta polo menos por tres académi@s con
nomes e apelidos. A Academia
si ten a chave para que entre o
feminismo. Mentres tanto nas
nosas parroquias amaina até
xuño o ruxerruxe e todo o que
acontece coa obra de Lois Pereiro, que nos dera a coñecer
Edicións Positivas, xa nada ten
que ver coa Academia.

’’

Recoñezámoslle
á Academia o seu
magnífico papel
en defensa
da lingua”

crítica

NON FICCIÓN ¬
 55 mentiras sobre a lingua... X. H. Costas. Laiovento
 En castellano no hay problema. C. Callón. Xerais.
 Así fan os bailadores... VV AA. Dos Acordes.
 Instrumentos tradicionais ... S. Carpintero. Difusora.
 A cociña de Larpeiros. Benigno Campos. Galaxia.

LIBRARÍAS CONSULTADAS:Cartabón (Vigo);Couceiro (A Coruña);Pedreira (Santiago);Torga (Ourense);
Central Libreira (Ferrol); Andel (Vigo); Escolma (O Carballiño); Sisargas (A Coruña).

Entre elas crean, desde a sensualidade inicial, un clima atafegante que repousa nos interrogantes e decepcións, que levan
da resignación ao estupor e da
desesperación da atracción fatal
ao rexeitamento do veleno doce, navegando augas que saben
ser sentimentais sen ser sensibleiras.

NARRATIVA.

Nin contigo
nin sen ti
Nunca te vin chorar
Autoría: Miguel Suárez Abel.
Edita: Galaxia (184 pp.).

“Aínda que os personaxes desta
novela son ficticios, quero aclarar que a principios da década
de 1970 atopei en Alemaña unha persoa dunha riqueza vital
extraordinaria”.
Logo de rematada a novela,
así inicia o autor, Miguel Suárez Abel, unha
nota aclaratoria
coa finalidade
de tantas outras que deste xorne
se teñen escrito. Porén, o feito
de situala no remate, de maneira que sorprenda o lector cando
rematou de ler, conecta a ficción coa realidade.
O personaxe central, Wilson,
é un fillo de familia ben que deseña a súa vida como entrega a
uns ideais ao estilo dun Ignacio
Ellacuría ou Ernesto Cardenal.
Inclinacións que teñen o seu
contraste noutras nada decorosas. Todas as demais personaxes explican a súa aparición pola relación que teñan con Wilson. Mais hai outra que lle discute ese protagonismo. Trátase
de Gloria Inés, a muller de Wilson e que tamén é unha das narradoras, papel que nunca chegará a ter o propio Wilson. Eles
os dous serán os protagonistas e
vítimas dun amor fou, paixón
cega que condena os amantes a
desexarse e, á vez, repudiarse
constantemente. “A medida
que a miña estadía se convertía
nun inferno máis doloroso,
máis soñaba cos nosos encontros” (p. 119). A de Gloria Inés é
unha vida en constante espera.
O de Wilson: “O teu vivir foi un
viaxar detrás dun fin inalcanzable, dunha luz que ao ir vela

X.M. Eyré

Vantaxes e
inconvenientes
Dez
Autoría: Andrej Longo.
Tradución: Mª Cristina González Piñeiro.
Edita: Rinoceronte (149 pp.).

Miguel Suárez Abel.

A.N.T.

apagábase, dun lume que ao te que non observará comportaachegar arrefriaba” (p. 130) mento tan distante, converténMais, sáibase que ese fin inal- dose así en espello de como secanzable non é Gloria Inés. Glo- ría a vida familiar de Wilson, do
ria Inés é quen fala e estase a re- que podería chegar a dar.
ferir aos proxectos aos que WilIncreméntanse así os niveis
son verdadeiramente dedicaba de angustia do lector, que se dea súa vida. Dous, funcata deste feito e á vez
damentalmente, un
comproba os extremos
serradoiro que había
a que chega a desespeOconxunto
levarlle prosperidade
ración de Gloria Inés na
de voces
ás comunidades indítentativa de lograr algo
xenas da selva, e unha que narran
de Wilson, por pouco
dentistería que había a historia
que sexa, que lle faga
contribuír a mellorar a de Wilson,
esquecer o cárcere que
saúde bucal da xente. o cura obreiro, é o seu matrimonio con
O financiamento harmonizan este cura obreiro, que
provén dos aforros que ben”
deseña continuamente
Wilson enviaba desde
novos proxectos que
Alemaña. E aquí apareaxuden aos demais e
cen dúas personaxes
que morre entre moitas
máis, Jorge Eliécer e
indiferenzas.
Adalberto (cuñado de Wilson),
O conxunto de voces que naque de dous modos diferentes o rran a historia de Wilson harmovan extorsionar. Mais, por riba nizan ben. Entre esas voces sadeles hai aínda outra personaxe, lienta a dun narrador en 3ª perque ademais ten a virtude de in- soa, interlocutor e cómplice das
troducir a Galiza no relato. Trá- alegrías e penas do insensíbel e
tase de Pastora, emigrante gale- cruel Wilson Valderrama, ese
ga na Alemaña, ela e os seus van home que sente o amor da súa
ser a outra familia de Wilson, cos muller como unha chantaxe.

’’

Un dos inconvenientes da mala literatura é que se repite por
épocas: nun período dado,
triunfa unha forma determinada de mala literatura e todos
os malos literatos, consecuentes coa súa impericia e falta de
orixinalidade,
reiteran o procedemento, abundando así na
ruindade da librosfera contemporánea. Nada que ver co
que George Orwell denominaba “os bos malos libros”, cuxa
torpeza se acompaña de certa
singularidade.
A receita da mala literatura
dos nosos días esixe unha serie
de ingredientes facilmente detectábeis. No plano da forma
son imprescindíbeis o relato en
primeira persoa, quizais para
potenciar a empatía dos (malos)
lectores; un estilo caracterizado
por frases curtas, sen complicacións sintácticas e cunha ausencia case abúlica de calquera tropo literario coñecido; profusión
de diálogos totalmente baleiros
de funcionalidade narrativa…
No plano do contido proliferan
os protagonistas infantís ou
adolescentes que posúen unha
inocente desorientación >>>
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Os escritores homenaxean a Rosalía.A Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) lembrará o traslado dos restos mortais de Rosalía de
Castro cun acto reivindicativo que terá lugar o próximo 15 de xullo. O cortexo cívico, que conta coa colaboración de colectivos como as asociacións
culturais O Galo, Medulio, Auriense, Maio Longo ou a Fundación Bautista
Álvarez, entre outros, partirá da estación da Matanza no tren Follas Novas
até Compostela, onde se lerán poemas da escritora e actuarán diferentes
grupos musicais.

>>> ante o mundo que se des- te pola absoluta indixencia liteprega ante os seus ollos e un ele- raria de que fai gala o autor.
mento perverso que encarne a
O cincuenta por cento dos
idea do mal absoluto –a
dez relatos deste voluvinculación cos nazis
me son diálogos deste
sempre é benvida–
cariz: Que alegría estar
mais sen entrar nunca Haiunha
aquí contigo!/ Para min
na análise das causas aparente
tamén Riccà, unha auintención
dese mal.
téntica alegría!/ Estas
Onte, a obra que de denuncia, xoubiñas están de mornos ocupa, presenta esmagada
te./ Unha obra de arte./
algunhas variantes inmisericorde- E alá que comiades?/
Patacas, arroz, carneiro,
que aspiran a presen- mente pola
tarse como innova- absoluta
cabra… cousas polo esción. A primeira é que indixencia
tilo./ Que tal está a cao lugar da maldade esbra, dura?/ Eu tamén o
literaria
tá encarnada pola cacría pero non, é tenra,
morra napolitana. A de que fai gala saborosa./ E había visegunda, que a ino- o autor”
ño?… Quizais a alguén
cencia dos protagolles parezan diálogos
‘naturais’, pero en realinistas é bastante relativa por tratarse de
dade son unha leria
personaxes habituamecánica: recheo fácil e
dos dende a infancia a convivir insoportabelmente aburrido.
nun medio degradado pola Cómpre lembrar que os diáloomnipresente ameaza dos gos sacados da vida cotiá non
mafiosos. Como sempre nesta son literatura; os diálogos literacaste de textos, hai unha apa- rios son bos cando parecen sarente intención de denuncia cados da vida cotiá e, ademais,
esmagada inmisericordemen- van acompañados de reflexión,

CULTURA.29.

Cesáreo Sánchez,
presidente da AELG.

CONTADELIBROS.
Dicionario do demo

’’

Andrej Longo.

especulación, observación ou
algún outro contido que lles outorgue algún tipo de intencionalidade.
O outro cincuenta por cento
é unha narración igualmente tediosa e carente por completo de
creación: Tras a ducha apliqueime a crema polas pernas, que
así parecían máis suaves. Arrinquei un pelo de debaixo do
queixo coa pinza e despois deime unha pasada co secador. Pu-

xen o café o lume. Namentres,
polos cristais das xanelas vin
que non había rastros de nubes… Pregúntase un até que
punto pensa o autor que toda
esta retórica banal (coa pinza!)
lle pode interesar o máis mínimo ao lector. Claro que, cando
pretende internarse nunha prosa algo máis artística, os resultados son incluso máis dubidosos:
talvez Andrej Longo opine que
móvese sobre os tacóns co- >>>

Abelcebú, de Carlos Negro, defíneo o propio autor como un
dicionario do demo, un
compendio
de
definicións
onde a realidade se filtra
por un buraco onde
gobernan a
ironía e o escarnio. Tamén a propia educación sentimental do poeta e a
crítica á sociedade tinxen cada
palabra que aparece neste
dicionario. Edita Positivas.

Barbantesa, a nova
A nova editorial Barbantesa
publica dous poemarios de escritores novos aínda con obra
publicada xa.
Pan prós crocodilos, de
Calros Solla
(nado no
1971) xoga
cos límites da
linguaxe e coa
capacidade musical da
palabra. Cos peitos desenchufados, de Elías Portela (1981) é
un percorrido íntimo polas
propias arelas literarias do
escritor.

Potente poesía
Xosé María Álvarez Cáccamo
pescuda en Sebes contra o
vento na propia tradición
literaria galega e no seu modo
de facer poesía. Este poemario é un repaso insconsciente aos temas e estilos
que
adornaron a
literatura do
autor tudense durante toda a
vida. A memoria, o recordo íntimo, os anceios, as
frustracións e as ledicias construídos en versos que destilan
potencia. Edita Espiral Maior.
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CONTADELIBROS.
Novoneyra aínda
Aínda se pode degustar parte
da produción que, co gallo do
Día das Letras 2010, apareceu
nas librarías
para homenaxear o poeta
Uxío
Novoneyra.
Do Courel a
Compostela é
un poemario do propio
escritor, que inclúe un cd con
poemas recitados polo poeta.
Edita Galaxia. Novoneyra/Celso Emilio, de Manuel Castelao,
é un traballo que xungue o
labor dos dous poetas a través
dos seus máis senlleiros libros,
Os eidos e Longa noite de
pedra. Edita Laiovento.

Pessoa revisitado
Através Editora é o novo selo
dos libros publicados pola
Associaçom Galega da Língua
(AGAL). Este
selo presenta
agora Parecia
não pisar o
chão. Treze
ensaios sobre
as vidas de
Fernando Pessoa, do profesor de Ciencias
Políticas Carlos Taibo. Diferentes textos para comprender
mellor a obra e vida do poeta
portugués.
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Safari Orquestra publica novo
disco. A Safari Orquestra, liderada
polo ex-Skornabois Emilio López,
reaparece na escena galega co novo disco Ben Deitei, que reflicte as
experiencias acumuladas sobre os
escenarios nos últimos anos. Unha
mestura de beats electrónicos, acidjazz, soul e funk que sae a rúa no selo Ouvirmos.

>>> ma unha gacela é unha
metáfora orixinal para describir
unha moza bailando, pero poucas persoas informadas insistirán neste punto.
En fin, os contos tratan, como
quedou dito, sobre a aleivosa influencia da camorra sobre a vida
dos habitantes de Nápoles, pero
o tópico –nas situacións, na creación de personaxes, nas resolucións– instálase sobre un relato
no que todo se especifica e explica coma se o lector estivese incapacitado para deducir nada pola
súa conta. Todo se verbaliza dun
modo tan obvio que a lectura se
reduce a un mínimo asentir á
perorata do autor. Un nome que
se adoita aplicar a esta figura é
manipulación.
Iso si, unha vantaxe da mala
literatura é que a entende todo o
mundo. Evítase iso que chaman
elitismo. As xentes que nunca
len, proban e quedan encantadas: ninguén lles complica a vida
con interrogantes revirados e todos comprenden a tenra mensaxe que o autor introduciu sen
sutileza ningunha e que redunda nos patróns de pensamento
universalmente aceptados. A satisfacción do consumidor queda
garantida. Non se descarta a
adaptación cinematográfica.
M. Xestoso

CRÓNICA.

Níxer

Ollados desde fóra
Níxer

Anthology of Galician Literature. Antoloxía da literatura galega (1196-1981) é un libro bilingüe inglés-galego editado
polo tradutor
Jonathan
Dunne. Á parte dunha
escolma do
mellor das nosas letras desde
as cantigas medievais aos albores da Autonomía, no libro tradúcense coplas, cantigas e
refráns populares. Editan conxuntamente a Xunta, Galaxia e
Xerais.

Autoría: Francisco X. Fernández Naval,
Camilo Franco, Alfonso Costa e Moustapha Bello Marka.
Edita: Xerais (261 pp.).

En 2006, unha expedición promovida por Acción Contra a
Fame e Cultura Solidaria Galega aterra no aeroporto internacional Diori
Hamani de Niamey, a capital
de Níxer. No
grupo están o

Ilustración de Alfonso Costa.

escritor Francisco X. Fernán- rante unha realidade tráxica.
dez Naval, o escritor e xornalis- Non é unha imaxe guionizada
ta Camilo Franco, o pintor Al- dun telediario de sobremesa
nin un anuncio de
fonso Costa e o escriapadriñamento no
tor nixerino Moustapmes de Nadal. Níxer
ha Bello Marka. Catro
Osautores
ten outra capacidade
anos despois, un libro
de impacto. Os autoeditado por Xerais debullan,
res debullan a inxusticonvértese na teste- a través
za global exercida somuña sólida da expe- da primeira
bre o país a través da
riencia dixerida no pa- persoa,
perspectiva da primeiís africano. Eles son os a inxustiza
ra persoa; son refleencargados de darnos global
xións depuradas mefe dos danos colaterais exercida
provocados pola inso- sobre o país” diante o perspectivado vivido sobre o telidariedade que sufre
rreo dende o minuto
Níxer, en palabras dos
un e, durante a lectuautores, “das traxedias
ra, emprázannos a
imposibles e os dramas permanentes” que for- compartir xunto a esta república de África occidental un
man parte da súa paisaxe.
O peor da lectura de Níxer é cruento posto nalgún top ten
tentar dixerir a resignación pe- dos paises máis pobres do

’’

mundo. Sitúannos sen cinismos; Níxer é un contundente
“eche o que hai”.
É falso que a proximidade
sexa equivalente de obxectividade; ás veces a situación vivida supera a nosa capacidade
de expresala. Camilo Franco
arranca un dos seus textos dicindo que “é difícil asumir a
magnitude da traxedia. Desde
preto tampouco”. Aínda así, en
Níxer, queda claro que o 14%
dos nenos non chegarán a ser
adultos, que as secas fan estragos, que a desnutrición está socializada ou que o uranio é o
xoguete de investidores estranxeiros. O libro lese rápido,
moi rápido, pero mastígase
aos poucos por un medo egoísta a unha indixestión de impotencia.
A estrutura do libro é estrana pero eficaz. Partimos da
crónica pura de Francisco X.
Fernández Naval; estamos en
Níxer; así aconteceu todo, esa
é a situación e así traballan as
ONGs. Intelixentemente déixanos un oco na expedición.
Continuamos a viaxe na realidade de Camilo Franco; fermosas reflexións con doses de
literatura cos pés na terra. Logo Costa e os seus poemas. As
súas ilustracións e a súa poesía
adquiren un carácter de falsas
treguas durante o percorrido:
permítenche respirar pero estrullan a alma porque son sinceros. O libro péchase co conto “O gato namorado” do escritor nativo Moustapha Bello
Marka. É dicir, partimos dun
realismo ferinte para rematar
na fantasía reflexiva que tamén fire.
Ao principio de Níxer Fernández Naval conta como as
estradas están ateigadas de
mensaxes publicitarias pedagóxicas contra a sida, pola infancia, pola muller ou dando
conta de rehabilitacións subvencionadas pola Unión Europea. O 80% da poboación non
sabe ler... O cinismo engorda
coa traxedia. A cálida cor do último lugar sobre a terra tórnase
gris coma o uranio que non o
enriquece.
Diego Giráldez
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Minotauromaquiana televisión pública de Texas.Tras a emisión en diversas televisións europeas e a súa proxección nos voos de longo percorrido
de Alitalia, a curtametraxe de animación dirixida por Xoán Pablo Etcheverry
vén de ser comprada pola televisión pública de Texas PBS (KUHT-TV). Inspirada no mito do labirinto do Minotauro, o director propón a partir da obra de
Picasso unha viaxe ao proceso de creación artística. Multipremiada en certames internacionais e aclamada pola crítica, o filme combina a técnica de stop
motioncoa animación tradicional.

TELEVISIÓN.

Os policías
de Baltimore
requentados
saben ben
The Wire
Creación: David Simon.
Elenco: Dominic West, Wendell Pierce,
Clarke Peters, Sonja Sohn, Lance Reddick, Deirdre Lovejoy, Andre Royo, John
Doman.
Emite: VTelevisión, os domingos ás 22h.

Nestes tempos nos que a ficción pensada para a televisión
chega ás pantallas de diversas
maneiras, é moi probábel que
grandes éxitos de público e crítica queden inéditos nas canles
tradicionais, é dicir, as da televisión xeneralista en aberto.
Ese parecía o destino de The
Wire, título de culto de David
Simon que desde a súa estrea
no 2002 foi gañando adeptos
en espiral nunha evolución
que sorprende os seus creadores e que exemplifica como
ningún outro fenómeno televisivo que calquera idea preconcibida anterior carece de validez neste momento.
Porque esta historia de policías en Baltimore foise transmitindo ao longo do planeta
coa boca pequena, de recomendación en recomendación, tempada a tempada en
dvds privados ou en regalos de
aniversario comprados preferentemente na FNAC. Se a televisión ten sona de medio efémero, neste caso as cifras de

Escena de The Wire.

PAUL SCHIRALDI

mo Verano azul ou Médico de rúas de Baltimore onde todo
familia, que son coma trampas sucede.
David Simon é xa un clásico.
para moscas e sempre enganchan algún perdido nos abis- O seu último traballo, Treme
–do que habemos de falar logo
mos do mando a distancia.
Aqueles que caian de casua- do verán– xa está considerado
coma unha obra meslidade no dial do canal
tra da televisión do séda Voz os domingos á
noite que queden. PaAquelesque culo XXI. En The Wire
ga a pena. The Wire é
construíu un relato recaian de
unha serie na que cusalista e cru sobre o sista entrar. Non hai nin- casualidade
tema estadounidense,
gún truco para facer no dial
cunha mestura de inmáis doado o acceso. A do canal
triga policial e acadetrama está construída da Voz
micismo que lle perdesde o primeiro mi- os domingos mite criticar, sen pannuto e só se goza can- á noite
fletos pero sen piedado un xa atesoura mi- que queden. de, a policía, o ensino,
nutos e minutos de Paga a pena” a política, o modelo latrama. É coma se enboral e os medios de
trásemos nunha concomunicación.
versa a medias. Hai
Os actores, moitos deque aguzar o ouvido e ollar con les descoñecidos incluso desatención para enchouparse da pois do éxito da serie, teñen
profundidade e realismo dos unha calidade extrema e apropersonaxes, para sentirse co- veitan o gran material narratima un peón máis desas grises vo para explotar. Dominic

’’

Dominic West.

vendas e de descargas seguen
frescas case dous anos despois
de que rematase a derradeira
tempada na HBO estadounidense.
VTelevisión é valente por
apostar por esta serie. Outra
canle pequena e novata tentaría un público máis obvio na
súa estrea na TDT, algo así co-

West, Clarke Peters, Lance
Reddick ou Andre Royo compoñen personalidades complexas, contraditorias e tan críbeis que non leva traballo sufrir
canda eles, ilusionarse canda
eles.
The Wire, ademais, inmortaliza Baltimore. Sempre a arte
audiovisual se rendeu ás cidades e é obvia a relación entre o
desenvolvemento desa industria e a do moderno turismo. O
curioso é que a cidade que até
agora era famosa por ter sido
berce de Edgar Allan Poe, nesta
serie acaba sendo sedutora
mostrando o peor de si mesma: a favelización dos barrios
sociais pensados para negros, a
decadencia do seu porto mercante, o afogo dos seus servizos
públicos, presionado pola forza da proximidade con Washington, Annapolis e incluso
Nova York... E a través da visión
da vella dama da baía de Chesapeake aparece unha imaxe
dos EE UU ben distinta á dos
neóns de Manhattan e Los Angeles, nada semellante aos decorados de Las Vegas ou San
Francisco.
En orixe, as cinco tempadas
que compoñen a serie pretendían ser unha homenaxe ao
traballo honrado de moitos
policías que queimaban a pestana e acababan coa saúde e os
sentimentos tentando apreixar
o torrente de crime e corrupción que a desigualdade e a cobiza deixaban na cidade. Pero
coma un xenial castelo, ese
único piar sostén todo un fresco que, como ben dixo un
guionista galego, é a envexa de
todo canto artesán da escrita
audiovisual sentou algunha
vez nun ordenador e escribiu
aquilo de “Exterior. Noite”.
C. Lorenzo
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CURROS ENRÍQUEZ,
TRADUTOR DE POETAS
PORTUGUESES
Xosé Lois García

M

anuel Curros Enríquez (1851-1908), un dos persoeiros claves do Rexurdimento literario do século
XIX, estivo moi virado aos acontecementos literarios de
Portugal e, sobre todo, cara aos poetas máis comprometidos cun cambio xeracional e republicano que propulsaron Guerra Junqueiro (1850-1923), Teófilo Braga
(1843-1924) e Antero de Quental (1842-1891). Os tres significaron para Curros tres direccións ben concretas sobre os aconteceres políticos de Portugal que había que
difundir en España, ao sinalar: “Demostrar cuánto hay
de criminal en el olvido en que tenemos la literatura de
nuestros vecinos y el contrasentido que resulta de la coexistencia de ese olvido”.
A Curros preocupábao esa ignorancia consentida desde o lado gobernamental español que escurecía as relacións cos portugueses. O poeta de Celanova, pola súa veciñanza con Portugal e a súa lingua, realizou traducións
dos mentados autores. A proximidade e simpatía ideolóxica dos tres poetas influíron en Curros.
Junqueiro vai ter certa influencia no anticlericalismo
de Curros, sobre todo A Velhice do Padre Eterno (1885)
vai ser un marco importante para o enfoque anticlerical
de O Divino Sainete (1888). Aínda que Curros, con anterioridade, xa incidira no que respecta ao seu anticlericalismo en Aires da Miña Terra (1980). Dos sete poemas
que traduce de Junqueiro, cinco son de materia anticlerical. A fidelidade republicana leva a Curros a ter a Junqueiro como un dos grandes propulsores da chamada
Geração de 70 e un dos máximos poetas da Escola Nova
portuguesa, que o era.
Curros sentía unha chamada moi forte polo republicanismo federalista, expresado no ideario de Braga. En 1864
publica o seu primeiro poemario, titulado: Vição dos tempos, un libro que retoma os tempos idos da Biblia e convértese nunha crítica avantaxada do que sería o anticlericalismo en certos poetas portugueses. Na segunda edición (1869), Braga comenta: “A ideia aferradora de que o
homem na terra não póde attingir o bem supremo, a perfeição a que foi destinado, originou o mysticismo”. Este
grande intelectual republicano que chegou a presidente
da República portuguesa en 1915, foi referencia para Curros Enríquez que o tivo moi en conta.
Quental foi outro dos grandes republicanos, quizais o
máis virado a temas sociais. Fundador do Partido Socialista Portugués e o que mellor esclareceu a opresión dos humildes. Esta acción non pasou desapercibida para Curros,
e menos a súa poesía, que desde 1842 viña construíndo
até chegar á obra cume dos Sonetos (1886); Curros traduciu os seis primeiros sonetos deste libro. Mais non ignorou
de Quental as Odas Modernas (1865), un poemario que
reverenciou o socialismo utópico e suscitou achegas.G
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Budiño en ruta
O gaiteiro presenta Volta, un documental sobre a xira
de concertos que ofreceu nos últimos anos por catro
continentes que culmina no Festival de Ortigueira
A.N.T.

Hai un dito en Mali que di que
o máis doce da viaxe é a volta.
Así o entende tamén o gaiteiro
de Moaña, Xosé Manuel Budiño, que vén de presentar o documental-road movie Volta,
resultado dos últimos anos de
xira por África, América, Europa e Asia. O realizador Quique
Otero, director do documental,
amosa ao Budiño en ruta, ao
artista espido de abelorios, entre aeroportos e probas de son,
antes do estoupido en directo
sobre os escenarios.
Trátase dunha sorte de diario de viaxe audiovisual, no que
o artista deita tamén as impresións que lle deixou a xira, como a de ter convertido o Teatro
Bambalinas de Buenos Aires
nun serán galego, conseguir
que 50.000 persoas bailasen
muiñeira no Bosque Protexido
de Tlalpan e na Praza do Zócalo de México, o ambiente perfumado con mirra e especias
no Gran Teatro da Ópera de
Damasco ou a preservación
das gaitas en bolsas isotérmicas para protexelas dos -11º
centígrados de Bulgaria.
A viaxe que traza Budiño neste traballo culmina co concerto
que o artista protagonizou na
pasada edición do Festival de
Ortigueira, que lle serve de espiñazo. O realizador Quique Otero, que este ano presentará na
cita coruñesa a súa longametraxe Os Crebinski, intercalou entre
os temas en directo imaxes da
xira en Buenos Aires, Oriente
Próximo, Bulgaria, Escocia, Di-
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Budiñovolvemesturarnos
nos temas novos a alquimia
dos ritmos electrónicos
sobre a música tradicional”

namarca, Irlanda, Marrocos ou
México, así como pequenas entrevistas a músicos recoñecidos
próximos a Budiño como Kepa
Junkera, Mercedes Peón, Xoel
López, Jorge Pardo e os escoceses Donald Shaw e Karen Mathenson. O documental recolle
tamén un fragmento do concerto de Deluxe no que Budiño lle
puxo gaita a un tema do coruñés
Xoel López, así como unha actuación improvisada na Praza
das Praterías en Compostela.
O concerto gravouse o 11 de
xullo de 2009 no Festival de Ortigueira, a cita “da liberdade, do
soño, da fin do mundo”, ao ver
do gaiteiro que se ten convertido
neste tempo “nun paso case
que obrigado” no seu itinerario.
Dende que pisou a súa alameda
en 1987, Ortigueira ocupa un lu-

? UERE SABER MÁIS?

www.xosemanuelbudino.com

gar especial para Budiño. “Unha
das experiencias máis excitantes
para un músico é sen lugar a dúbidas o momento posterior ao
concerto nos camerinos do
Centro Social”, comenta. Alí
coincidiu con Béla Fleck, Kepa
Junkera, La Bottine Souriante,
Carpercaille, Júlio Pereira e
Gwerz, entre outros.

ALTO NO CAMIÑO. O gaiteiro propón neste novo traballo un repaso polos temas máis representativos da súa carreira, dende cancións que compoñen o
iniciático Paralaia, até pezas de
Arredor, Zume de Terra e Home, todos peneirados para a
ocasión por unha reinterpretación contemporánea e a intensidade do directo.
Porque Volta, quere recuncar, xa no título, no concepto
de regreso á terra pero, especialmente, no retorno a unhas
orixes musicais marcadas pola
aposta decidida pola fusión
entre a música tradicional e a
electrónica máis actual. Un
exercicio de sinceridade que
quere sexa “un agasallo” para o
público interesado nesa outra
face do gaiteiro.
Pero máis que un punto de
inflexión, Volta preséntase na
carreira do gaiteiro como un
alto no camiño, “unha parada
para seguir compoñendo” como el mesmo sinala. O disco
inclúe dous temas novos compostos despois da publicación
de Home, en 2007, o seu último
traballo discográfico até o momento. Trátase de Tradi e
Volta, nos que volve tomar corpo a alquimia dos ritmos electrónicos sobre a música tradicional e que apuntan cara onde quere dirixirse o gaiteiro.G
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Virtudes e carencias
do coleccionismo institucional
DÚAS VÍAS ARTÍSTICAS. Indepen-

A exposición 89 km
achega a colección do
Centro Galego de Arte
Contemporánea ao
Marco de Vigo

A.N.T.

“A misión dos obxectos é restabelecer o silencio” pode lerse
nunha das obras de Txomin Badiola exhibidas na exposición
89 km. Ao longo das seis salas
que conforman a mostra –cada
unha delas despregada arredor
dun eixo temático– o espectador terá ocasión de comprobar
até que punto a arte contemporánea interpela o silencio, xusto
o que máis escasea na fragorosa
sociedade actual.
89 km amosa unha selección da colección formada polo Centro Galego de Arte Contemporánea de Compostela.
Paga a pena chamar a atención
sobre a significación adquirida
por esta compilación que, malia o recente da súa constitución, se alza como a máis importante do país, xa non só polos fondos con que conta, senón polo papel reitor que desenvolve no incremento e progreso do coleccionismo galego.
Neste sentido, resulta forzoso
emparentala con Paixóns privadas, visións públicas, outra
exposición do MARCO na que se
reunían, en 2008, máis dun
centenar de pezas procedentes
das principais coleccións privadas de Galiza.
Un acervo deste relevo, formado nun período de tempo
relativamente curto, demostra,
en primeiro lugar, o entusiasmo con que se abordou a tarefa
de actualización do mundo da
arte en Galiza. A irreversíbel incorporación ás preocupacións
contemporáneas evidénciase,
entre outras cousas, na integración de artistas galegos nas
principais correntes internacionais e na congruencia que
manifestan a súas obras cando
se confrontan coas dos creadores foráneos.
Pero ademais, o propio proceso de fundación da colección ilústranos sobre as virtudes e as carencias que nos arrodean. O CGAC alberga en depó-

Salvador Cidrás, Sen título, 1997.

BORJA BERNÁRDEZ

nado institucional. A complexión da arte galega medrou até
o punto de esixir unha maior
consideración por parte dos
organismos encargados de velar por ela. A exposición invita,
daquela, a unha imprescindíbel reflexión sobre a situación
de institucións coma o CGAC e
sobre as súas desatendidas necesidades.

Liam Gillick, Terminal Screen, 1999.
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sito os fondos da Fundación
ARCO, ademais dos propios. O
espectador curioso que se fixe
na procedencia das obras ob-

BORJA BERNÁRDEZ

servará que esa duplicidade se
reflicte na exposición, distorsionando a razoábel unidade
que se debe esperar dun conxunto procedente dun centro
coma o que nos ocupa. Mentres os fondos do Centro se erixen en argumento vertebral da
vida artística galega dos últimos anos, os da Fundación ARCO actúan como un engadido
non sempre coherente coa secuencia iniciada coa creación
do CGAC.
De ningún modo pretenden estas precisións descualificar o itinerario emprendido
hai anos nin subestimar un
préstamo de gran valor: sen
dúbida, a decisión de acoller
uns fondos alleos á dinámica
galega obrou, no seu momento, como un precioso axente
estimulante. Pero no presente
delata a insuficiencia do mece-

Hans Hemmert,
Ohne Titel
(Gelbe Skulptur
Passend zu Julie), 1998.
Cortesía do CGAC

dentemente destas reflexións,
a mostra permite calibrar algúns dos máis constantes desvelos da creación contemporánea: o cuestionamento das
convencións, a preocupación
pola relevancia política da arte
na sociedade de masas, a cidade como escenario das relacións sociais no capitalismo
último, a reinterpretación do
cotián… Probabelmente toda
esta trama de inquietudes poida resumirse nunha pregunta
que asedia a creadores e espectadores: pode a arte salvarnos da banalidade que nos circunda?
En xeral, as obras expostas
sinalan dous camiños que tentan atopar unha resposta. Unha delas, a maioritaria, opera
dominada pola ansiedade mediática, a constante autorreferencialidade, a parodia da parodia. Outra, talvez máis reflexiva, afronta o asunto dende a
convicción de que a forza das
imaxes se instala á marxe do
seu valor anecdótico. Esta última vía é a que apela a ese silencio onde o invisíbel se transforma en evidente. Posibelmente
nelas reside o alento artístico
da nosa época.G

34-35 magazine.qxd

6/7/10

22:07

Página 2

MA G A Z INE.34.

ANOSATERRA
8-14 DE XULLO DE 2010

FESTIVAIS DE XULLO

Música, entre a crise
A.N.T

M

úsica ma non
troppo. Festa rachada e concertos en directo
pero menos que en anos anteriores. Con esta previsión
arranca o verán de festivais que
asolagará o país e que deixará
vilas e cidades con resaca de
pop, descargas eléctricas e de
experimentación sonora. A pesar estarmos en ano santo, con
programación especial do Xacobeo, citas emerxentes cancelaron a edición de 2010 por
problemas de financiamento e
falta de apoio público.

Pegatina.

VIGO TRANSFÓRMASE. Cartel de luxo con primeiras figuras internacionais. Ese é o gancho do
festival Vigo Transforma, patrocinado polo Xacobeo 2010, que
se celebra até o 10 de xullo en diferentes espazos da cidade e no
que ademais de música teñen
cabida videoinstalacións e talleres gratuítos de improvisación
musical e software libre. O apartado musical conta con The XX,
Jeff Tweedy, Love of Lesbian, Os
Mutantes, Devendra Banhart,
Fanfarlo e Triángulo de Amor
Bizarro, que actuarán no peirao
dos transatlánticos o venres 9, e
con Orbital, The Divine Comedy, Fischerspooner, Eladio y
Los Seres Queridos e Delafe y las
Flores Azuis, no mesmo espazo,
o sábado 10.

MÚSICA PORTUARIA. As músicas
que chegan aos portos e hibridan coas autóctonas metamorfoseándose en ritmos singulares enchoupados de salitre
son as protagonistas do ciclo
de Músicas Portuarias de Ferrol. A sarda Franca Masu e a
vocalista valenciana Artaica
actúan no Teatro Jofre o 10 e o
17 de xullo respectivamente.
Os contos mariñeiros daranse
cita no Ferrol Vello o 9 de xullo
a cargo de Cándido Pazó, haberá paseos musicais en lancha o 10 e 17 e poderá facerse o
Circuíto de Cantos Tabernarios, un percorrido polas tabernas e bares de Canido con cuadrillas de cantores.

Tony e Elio dos Santos.

de ganan presenza as bandas
galegas e as procedentes dos
chamados países celtas. Este
ano a alameda encherase de
folkis e festeiros vocacionais
cos concertos dos galegos Marful, Cristina Pato, Chirlomirlo,
Leilía e Anxo Lorenzo, cos irlandeses Afterhours e Orion, os
escoceses Shooglenifty, os bretóns Krêposuk, os norteamericanos Gaelic Storm e os casteláns Celtas Cortos. Dentro do
festival estrearase a película Os
Crebinsky, de Enrique Otero,
rodada en terras do Ortegal e
protagonizada por Miguel de
Lira e Sergio Zearreta.

ARTE SONORA NO MACUF. A terceira
edición do ciclo que o Museo
de Arte Contemporánea Unión
Fenosa organiza na Coruña ao
redor da experimentación sonora contará, do 8 ao 30 de xullo, coa presenza do artista sonoro grego ILIOS, o proxecto Like Drone Razors Through Flesh
Sphere e a actuación audiovisual do dúo de Euskadi formado por Tzesne e Paralux.

TI AO MONTE E EU A PRAIA. Con este
nome preséntase a segunda edición do festival que se celebra na
sala Super 8, en Ferrol, do 8 ao 10
de xullo. En cartel: Los Straintjackets, Metralletas Lecheras, Carrero Bianco, Lee Van Cleef e
Ningoonies. Bono 8 euros.

ORTIGUEIRA, MÁIS CELTA, MÁIS GALEGO. O clásico folk do verán regresa a Ortigueira do 8 ao 11 de
xullo cunha programación on-

ROSENDO EN VIGO. O veterano
rockeiro de Vallecas será o prato forte do X Karraskal Rock (10
de xullo, no campo de fútbol
San Cosme, Zamáns). Completan cartel Sinkope, Baldosa
Amarilla e Zënzar. Entradas 8,
12 e 15 euros. Servizo de autobuses gratuíto.
ROCK AND CLOWN. Música e espectáculos de pallasos compoñen os ingredientes principais
do novo festival Rock and
Clown que se celebrará o 10 de
xullo na Praza da Feira da Estrada. Actuarán Elliott Murphy,
Sonic Angels, Nacho Vegas, The
Right Ons, Tulsa, Leo Bassi e
Elliot. De balde.

VOLVE SINSAL INSÓLITOS. Os Xardíns Méndez Núñez, da Coruña, acollen o 14 de xullo a actuación do sirio Omar >>>

34-35 magazine.qxd

6/7/10

22:07

Página 3

ANOSATERRA
8-14 DE XULLO DE 2010

MA G A Z INE.35.

MA G Az

crise e o calor

SEREAS E PIRATAS ATRACAN EN RAZO.
A praia de Razo (Carballo) será
escenario un ano máis do festival Sereas e Piratas. Será o 24
de xullo e contará coa presenza
en directo de Olimpic, The Requesters, Belöp e Lowcos. Entrada e acampada de balde.

EI! FESTIGAL. Os Cuchufellos, Galegoz, Banda Potemkin, Santa
Macairo Orkestar, Bellón Maceiras Quinteto, O’Questrada e
Susana Seivane, é a proposta de
Galiza Nova e da Fundación Galiza Sempre para festexar o Día
da Patria. Talento musical galego, como eles din, que se acompaña ademais de debates, proxeccións audiovisuais e propostas escénicas. En Compostela.

Love of Lesbian.

PUNK E HARDCORE EN VIVEIRO. Do
29 ao 31 terá lugar no campo
de fútbol de Viveiro o Resurrection Fest no que actuarán
Down, Lagwagon, Sick of it all,
No Use for a Name, Cro-Mags,
Raised First, Converge, Gallows, Municipal Waste e Snuff,
entre outros.

Jeff Tweedy.

>>> Souleyman. A súa carreira
comeza no 1994 mesturando
diversos estilos nunha nova
música festiva folk-pop coñecida como dabka, que arrasa
nos quioscos e gasolineiras do
seu país e dos países veciños.

PHILL NIBLOCK NO SINSAL. O com-

GNR, GOLDFRAPP, PLACEBO E BEN
HARPER EN GAIA. O Festival Ma-

CULTURA QUENTE. A carballeira de

rés Vivas tense convertido
nunha das citas principais do
norte de Portugal polo peso do
seu cartel e a cantidade de persoas que se desprazan até Vila
Nova de Gaia para gozar dos
directos. Nesta oitava edición
(15-17 de xullo) actuarán GNR,
Goldfrapp, Morcheeba, Placebo, David Fonseca, Ben Harper and Relentless7, Editors e A
Silent Film, entre outros.

FOLK EN CALLOBRE. O 15 e o 16 de
xullo regresa a música folk a
Callobre, A Estrada. Actuarán
Regato de Matamulleres, Galegoz e os regueifeiros de Tiroliro
abrindo, que tocarán na noite
inaugural do festival, e Noitarega, Alvariza, Pradairo e Os Ke
Hai, que o pechan.

EMERXE MARÍN. O 16 de xullo, O
Morrazo ten a súa cita festivaleira en Marín. Trátase de
Emerxe Marín, unha proposta
que combina exhibición de
breakers e graffiti e exposicións
fotográficas con música en directo. Actuarán De Buena Tinta, Sucias Ratas, Astarot, Pneuma?, Maedi Visna e Dr Zaius.
Todo no Parque Eguren.

positor Phill Niblock fai parada
no Museo Quiñones de León,
en Vigo, o 17 de xullo, dentro
da xira na que actúa acompañado da videartista Katherine
Liberovskaya.
Mutantes.

Caldas de Reis será escenario
doutra das citas consagradas
do calendario galego (16 e 17de
xullo). Tricky, Ocean Colour
Scene, Johnny Winter, The Raveonettes, Kitty, Daisy & Lewis,
The Sonics e Tony Lomba e
Elio dos Santos son algúns dos
músicos que pasarán por alí.

SONS DO VENTO. Folk e rock volven
ao parque de Melón o 17 de xullo coa posta en marcha da nova
edición do Sons do Vento. Actuarán Alantre, Ruxe Ruxe, Ness
e Bastards on Parade.
NORDESTAZO ROCK. A A.C. Tralla
vén de ultimar o cartel do II
Nordestazo Rock, que contará
coa presenza de We Are Standard, Niños Velcro, Riff-Raff e
Novedades Carmiña. O 17 de
xullo no peirao do porto de
Malpica de Bergantiños.
MÚSICA EN ALTURA. O 17 de xullo
regresa a Chandrexa de Queixa
o festival por excelencia da Serra, que contará cos concertos
de Lamatumbá, Canteca de
Macao, Ergom e Os Perqtores.
DIVERSIDADE SONORA NA CHAIRA. O
próximo 17 de xullo celébrase

ROCK EN ESTADO PURO. Na mesma
data terá lugar no Parque de Lavandeiras de Celeiro (Viveiro) o
festival Arreaocabo, organizado
polo Colectivo Chilindrín, que
contará coa participación dos
grupos Kaotiko, Segismundo
Toxicómano, Jabón Blue, que
presentará os temas do seu novo disco, Zënzar e Rain Is Art.

MÚSICA E SARDIÑADA POPULAR.

na Pastoriza unha nova edición
o Festival da Chaira na que a diversidade será a clave. Actuarán
Zootrop, Kogito, La Limoncello,
Chotokoeu e Ulträqäns.

Cun cartel de altura regresa o
17 de xullo a Vilaxoán de Arousa o festival Revenidas, Até alí
achegaranse os catalán de La
Pegatina, Funky Style Brass, A
Tuna Rastafari, Combo Mariñeiro, O Leo i Arremecághona,
Bloquiño Aperta e Pablo Trasno entre outros moitos.

FESTA MARIÑA. A sala Bahía de

JAZZ EN PONTEVEDRA. O XVIII Fes-

Foz ponse o escafandro para o
Mareira Fest, un festival que
nace coa intención de ser alternativa ás grandes concentracións nas que a música pasa a
un segundo plano. Será o 17 de
xullo. En cartel: The Ocean,
Humanfly, Adrift, Vórtice, Positiva, Moksha, Toundra, Hand
of Fátima e Kephra. Entradas
10 e 15 euros.

tival Internacional de Jazz e
Blues de Pontevedra desembarca na cidade con algunhas propostas interesantes do jazz internacional. O 22 de xullo actuará The James Carter Quintet, o
23 farao Madeleine Peyroux, o
24 Christian Scoot e pechando o
25 subiranse ao escenario Women of Chicago Blues. Todos os
concerto da Praza da Ferraría.

Kogito.

A PAREDES DE COURA.O festival de
Paredes de Coura non resente
a crise e trae á praia do Tabuão
do 28 ao 31 de xullo primeiras
figuras internacionais como
The Prodigy, The Specials, Los
Campesinos!, Enter Shikari,
Gallows, Eli Paperboy Reed,
Peter Hook, Klaxons, White
Lies ou The Tallest Man on
Earth. Abono para os catro días
70 euros. Servizo de gardería.
FESTA EN XEVE. A parroquia pontevedresa terá o seu festival o
31 de xullo no campo de Vilar
de Fragoso, no que tocarán
Tanto Nos Ten, La Tuna Rastafari e O Sonoro Maxín.

INTERCÉLTICO DO MORRAZO. Despois das incidencias da edición
pasada, o intercéltico do Morrado trasládase ao palco do
Paseo Marítimo de Moaña.
Actuarán Ophiusa e Garma o
venres 30, e Anxo Lorenzo e
Solas o sábado 31.
INTERCÉLTICO DE SENDIM. Da outra
beira do Miño máis folk intercéltico. Sendim acolle do 30 ao
31 de xullo a undécima edición
desta cita que abrirá Mercedes
Peón, e na que tamén actuarán
Xarnege, Diabo a Sete, Oysterband, Garma e Uxu Kalhus.
Entradas 12,50 euros.G
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POLOS CAMIÑOS DA TERRA

Roteiro polas fosas de Aranga
O camiño non é turístico nin as paradas son
para observar a beleza do lugar, aínda que
a haxa. Trátase de recoñecer os lugares
onde xentes de ben foron levadas e mortas.
Vítimas anónimas aínda hoxe
Xesús Torres Regueiro
[TEXTO & FOTOGRAFÍA]

O

pasado 12 de xuño
participamos nun
roteiro singular polas terras altas de
Aranga, onde se encontran as
Mariñas betanceiras e a Terra
Cha, organizado pola Comisión
pola Recuperación da Memoria
Histórica da Coruña. Non se
trataba dun roteiro tras as pegadas do noso patrimonio rural,
tan abandonado e desprotexido, ou das belezas naturais
ameazadas, senón dun roteiro
en procura da memoria e da
dignidade de decenas de vítimas da represión que se impuxo na nosa Terra no 1936.
Estas paraxes que fan de linde administrativo –aínda hoxe!–
entre as provincias da Coruña e
Lugo foron tráxico escenario de
ducias de “paseos” e asasinatos
no verán de 1936, executados
por bandas armadas de falanxistas e milicianos paramilitares
aos que eran entregadas as vítimas nos cárceres e pola Garda
Civil, cando non buscados na
propia casa. O carácter de fronteira administrativa facilitaba a
confusión interesada que lle
conviña aos represores.
Na Costa do Sal, na Ponte da
Castellana, nas cunetas da N-VI
desta afastada comarca, atoparon a morte persoas traídas da
Coruña, de Betanzos, de Ferrol,
da banda luguesa, mesmo un
alcalde asturiano que veraneaba en Santa Cruz de Mondoi, a
carón da vila betanceira. A
maioría deles anónimos, rexistrados como “descoñecidos”
no rexistro civil arangués, ademais dos desaparecidos, non
rexistrados nin computados.
Os historiadores Eliseo Fernández e Emilio Grandío elaboraron un informe sobre unha destas fosas, a de Vilarraso,

parroquia á que pertence a
Ponte da Castellana, do que se
desprende que, cando menos,
vintenove cadáveres foron soterrados alí, aínda que, de seguro, serían moitos máis.
Da Coruña saíu un autobús
que recolleu en Betanzos máis
xente das Mariñas. Outros
achegáronse nos seus vehículos. Ao final xuntámonos unhas
oitenta persoas. Comezamos o
noso roteiro en Santa Mariña
de Lagostelle, que é a parroquia
de Guitiriz pegada ao linde provincial. Aquí están enterrados
nunha fosa polo menos seis vítimas descoñecidas. Outros falan de oito. Moi perto, na aldea
de Corvite colleran, tras unha
denuncia, os celebres irmáns
coruñeses coñecidos polos “da
lejía”: France, Bebel e Jaurés, fusilados os tres. No adro agárdanos o cura Afonso, dinamizador
social e cultural destas terras e
loitador incansábel de todas as
causas boas. Acompáñano
dous veciños: un fillo da gardesa da vía que escoitou os disparos ao amencer e viu os corpos,
e outro que, hai anos, atopou
nunhas obras do adro restos de
roupas, onde el considera que
debe estar a fosa, e o cura daquela época ordenoulle tapalos. “Os Azoughados de Churío” abren coas súas gaitas e
percusión a marcha. Diante da
fosa fala Afonso e tamén as testemuñas, moi brevemente, e
faise a ofrenda floral. O cura
Afonso quere que estas vítimas,
que levan setenta e catro anos
de veciños da parroquia dos
mortos, teñan os seus nomes
coma os outros do cemiterio e
deixen de ser anónimos. Todos
os anos na función do día de defuntos lémbraos e reza por eles.

’’

OcuraAfonsoquereque
estas vítimas teñan os seus
nomes coma os outros
do cemiterio e deixen de ser
anónimos”

’’

Oríofaiunpozoeaaltura
é considerábel.
Pensamos nas vítimas
que tiraban dende aquí”

’’

Traíanseencarros
os cadáveres dos que ían
aparecendo nas cunetas
da beira da estrada N-VI”

A comitiva na Ponte da Castellana.

mo unha aldea chámase así:
Mámoas. Botamos unha ollada ao redor. Afonso e os veciños restauraron, hai uns anos,
a vella reitoral de pedra onde,
agora mesmo, hai clase de música para os rapaces, a humilde
parroquial e o seu entorno,
cunha fonte que ten o seu nacemento baixo a igrexa, e isto
fainos lembrar o culto da Santa
Mariña das Augas Santas, unha santa galega, nosa, disque.

UNHA SANTA DA AUGA. Nunca estiveramos nesta Santa Mariña
abondosa en mámoas. Mes-

Reitoral e fonte de Santa Mariña restauradas.

Tamén unha pequena área recreativa entre penedos.
De Santa Mariña imos á
Ponte da Castellana. Agora son
catro as pontes que cruzan o
Mandeo neste punto: a da autovía, a da N-VI e dúas que xa
non están operativas. Mais o
obxectivo é a máis antiga, a
única en uso en 1936. Descendemos cara a ponte por un camiño no que xa medra o toxo e
axiña non se poderá pasar.

A ponte é pequena e estreita,
dun só arco. Alí o río fai un pozo
e a altura é considerábel. Pensamos nas vítimas que tiraban
dende aquí, logo de pegarlles
uns tiros ou matalos a golpes.
Uns corpos apareceron aboiando, outros río abaixo. Disque algún sobrevivíu. O muiñeiro, veciño da ponte, sabía moito pero
xa morreu hai anos. Unha das
vítimas coñecidas deste punto
ten nome de muller: Mercedes
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Pombal esborrallado coa torre barroca de San Paio de Aranga ao fondo.

Romero Abella, a mestra do bairro coruñés de Monelos. O río
Mandeo baixou aquel verán
tinguido de sangue.
Os que aparecían asasinados aquí, ou nas cunetas próximas, foron soterrados nunha
fosa en Vilarraso e cara aló
imos. A parroquial fica un pouco arredada da estrada xeral, xa
camiño de Teixeiro. Aquí a
ofrenda faina un coruñés que
coida que un seu irmán está
soterrado nesta fosa.

A TERCEIRA FOSA. A tarde vai caendo e aínda temos que ir á
Ponte Aranga, a terceira fosa,
con oito cadáveres polo menos. Agora descendemos cara
o val encaixonado que forma o
Mandeo nestas terras monte-

sías e altas das Mariñas. Pasamos a fonte milagrosa da Santa
Cruz –do 1775– que resiste,
trasladada, a ampliación da estrada deseñada no despacho
polos técnicos da Deputación,
e cruzamos en comitiva a pé a
ponte do século XVII, con tres
arcos, que dá nome ao lugar,
guiados pola música dos gaiteiros que abren camiño.
Chegamos á igrexa de San
Paio, onde se celebra romaría
pola Santa Cruz de maio. Igrexa
grande, con torre barroca a falar da importancia pasada da
romaría, outra fonte a carón e a
vella reitoral cun pombal esborrallándose. “Ai!, se a colle
Afonso, como fixo coa de Santa
Mariña...”, di un dos da comitiva. Nun curruncho do cemite-
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Inicio da ofrenda floral na fosa de Santa Mariña e [abaixo] en Vilarraso.

rio créese que está a fosa onde
soterraron ás vítimas e alí faise
a cuarta ofrenda do día. Aquí
traíanse en carros de vacas os
cadáveres dos que ían aparecendo nas cunetas da beira da
estrada N-VI, aínda ben distantes para aqueles camiños e

aqueles tempos, no tramo pertencente a esta parroquia.
Á volta, antes de ir cear a Feás, outra parroquia aranguesa,
onde Mini e Mero entoarán, na
sobremesa, o seu canto sempre solidario e vindicativo, paramos un chisco na praciña

minúscula da Ponte Aranga.
Presídea a Casa do Concello,
edificio tamén pequeno e que
alberga, ademais, o xulgado
onde se rexistraron tantas vítimas traídas de tantas partes
que tiveron aquí tráxico fin.
Cremos que o Concello de
Aranga, a súa corporación e o
Alcalde, están obrigados a deixar a pasividade que veñen
amosando neste tema e tentar
perpetuar e dignificar a memoria de tanta vítima, homes
e mulleres de ben, que deron a
vida por ideas de liberdade, democracia real e xustiza social
no seu territorio, neste territorio onde rematan as Mariñas e
a Terra Cha comeza, ou viceversa, alleo a eles mais que xa
foi deles para sempre.G
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viaxar.comer.mercar
COÑECER.

As Fragas
do Eume, un dos
grandes parques
naturais
da Península
As Fragas do Eume son un dos
parques naturais máis extensos da Península, con algo
máis de 9.000 hectáreas de superficie que se espallan entre
os concellos de Monfero, A Capela, Pontedeume e As Pontes.
Tamén lindan con este territorio os termos municipais de Irixoa e Xermade. O seu escaso
número de habitantes, pouco

As fragas regadas polo río Eume e [á dereita] os restos dos muíños e ponte do mosteiro de Caaveiro.

máis de 500, propiciou que se
conservaran practicamente intactas cunha amplísima biodiversidade na que abondan

dende distintas especies de
plantas e animais, salientando
os réptiles, entre eles a pinchorla ou saramaganta galega.

Tamén abondan os sapos e o
lagarto común.
Entre o seu extenso arboredo destacan especies coma o
castiñeiro, o carballo, o bidueiro, os ameneiros, teixos e distintas especies de felgos, que o
converten nun lugar de grande
estudo para os biólogos.
As outras especies animais
que conviven neste territorio
son a londra, un animal que
practicamente garante a salubridade das súas augas, especialmente das do Eume, o gato
montés, a garduña, o armiño e a
xeneta. Tamén abondan os cérvidos, entre eles os corzos. A poboación de xabaríns e teixugos
tampouco é nada desdeñábel.
Mentres que entre as aves salienta a presenza do bufo pequeno, os córvidos e as garzas.
Nos seus ríos, entre eles o
Eume, abonda a troita común
e tamén o reo, que son moi cobizados polos pescadores. Pero, no medio de tanta natureza
tamén se levantan impresionantes obras de arquitectura
relixiosa, entre as que salientan
os mosteiros de Santa María de
Caaveiro e o de Monfero que,
hoxe en día, aparecen perfectamente enxertados nesta impresionante área natural.
Para achegarse até esta grande área natural pode facerse
dende distintos lugares de Galicia, aínda que é un dos sitios
máis idóneos e antiga estrada
que une Betanzos con Vilalba,
onde o visitante poderá observar a súa accidentada orografía.
E, para comer, o mellor é
achegarse até o restaurante a
Palma ou a Casa Beizás, ambos
no concello da Capela. Neles
poden degustarse dende magníficas pezas de caza até troitas
ou reo, cociñados de moi diferentes maneiras. G
A.N.T.

VIAXAR.

Excursión
marítimo
cultural
pola Ría de Vigo
A oferta de actividades turísticas
nas Rías Baixas, e máis concretamente na Ría de Vigo, vén de
sumar atractivos. Dende principios do mes de xullo funciona
unha ruta marítimo-cultural
pola mar de Vigo que ofrece a
posibilidade de coñecer a ría, a
súa historia e todos os pormenores da Batalla Naval de Rande, así como os segredos do cultivo e produción de mexillón, ao
pasar moi preto das bateas en
gran parte do percorrido.
Estas viaxes, organizadas
pola axencia Loa da cidade olívica, forman parte do proxecto
‘Embárcate con Vigo’, que inclúe o porto de Vigo como base
de saída e chegada de cruceiros. Os percorridos fanse a bor-

A ponte de Rande une Vigo co Morrazo.

orrazo.
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do dun catamarán, con capacidade para cen persoas, equipado cun sistema de guía con audio individualizado, de xeito
que os pasaxeiros disporán, ao
longo da travesía pola Ría de
Vigo, duns auriculares cos que
seguir toda a explicación histórica e marítima do percorrido.
A viaxe, de tres horas de duración, fai unha parada na illa
de San Simón dunha hora na
que os viaxeiros poderán percorrer este arquipélago.
Ideada nun principio para
satisfacer as necesidades dos
milleiros de turistas procedentes dos transatlánticos que arriban a Vigo, a actividade tamén
está aberta ao público en xeral,
con saídas os sábados e domingos. Inicialmente as saídas
na fin de semana dende a Estación de Ría son ás 11 e ás 17 horas os sábados e domingos. O
prezo por persoa é de 15 euros
para os adultos e 10 para as
crianzas de entre 4 e 12 anos e
maiores de 65 anos. Os menores de 3 anos viaxan gratis.
O servizo estará operativo até
o domingo 26 de setembro.
Máis información en Viaxes Loa
no teléfono 902 022 537 e en
www.venasansimon.com/visitas.phpG
A.N.T.

VIÑOTECA.

Ribeiros
do Avia
Hai un par de semanas, nunha
visita a varias adegas do Ribeiro desde Arnoia até Gomariz,
pasando por Castrelo de Miño,

falabamos con Luís Anxo Rodríguez, presidente do seu
consello regulador, dos datos
que van certificando, para os
que aínda non acreditan, a importancia histórica da vitivinicultura no Ribeiro ou máis ben
do Ribeiro na Europa vitivinícola. Poucos días despois, como para engadir máis argumentos a aquela conversa,
proxectábase no mosteiro de
San Clodio, con destacábel
afluencia de público relacionado co mundo do viño e do
cine, o documental Ribeiros
do Avia. Vida, cultura, viño, dirixido por José Luis Cuerda. O
filme servía de presentación á
Asociación de Adegueiros ‘Ribeiros do Avia’ formada polas
adegas San Clodio, propiedade do director de cine, Viña
Meín, Casal de Armán e Coto
de Gomariz, situadas nas parroquias de Santo Andrés de
Camporredondo, San Clodio e
Gomariz. Xuntan esforzos para a promoción dos seus viños
e, por ende, de toda a denominación, baseándose nunha viticultura respectuosa co medio, unha elaboración na que a
tradición e as novas tecnoloxías dean a man para elaborar
viños coa condición inescusábel de producir cos froitos dos
propios viñedos e de castes autóctonas.
Coto de Gomariz é o branco
máis sinxelo dos tres que elabora Xosé Lois Sebio na súa adega
situada nun coto que produce
viño desde o século XII.

Coto de Gomariz 2009
D.O. Ribeiro.
Treixadura, godello e loureira.

Verdoso polos reflexos do seu
mirar e polo ambiente aromá-

tico co que nos seduce: verde
planta aromática, verde árbore de froitas brancas, verde

mato floral. Acaricia o padal
con tacto untuoso, pasa saboroso e fica no tempo deixando
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a fresca sensación da súa alma. Quérote verde de viña.G
Antonio Portela
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1.414 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O Festival Intercéltico de Ortigueira, que se desenvolve do
xoves 8 ao domingo 11, é unha
das citas destacadas no eido
musical desta semana,.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ALLARIZ
¬ EXPO . Fotografías da UFA
(cinema alemán entre
guerras). Mostra fotográfica
que podemos ver no Café-Cultural Roi Xordo.

Lembranza
de Rosalía
de Castro
A Asociación de Escritores en Lingua
Galega (AELG) vai celebrar o vindeiro 15 de xullo un acto cívico e reivindicativo en lembranza do traslado dos restos mortais de Rosalía
de Castro, que tivo lugar o 25 de
maio de 1891. O cortexo cívico
conta co apoio e colaboración
dunha longa lista de diversos colectivos e asociacións culturais .
Un tren, identificado como Follas
Novas, partirá da estación da Matanza, ao carón da casa de Rosalía, o
xoves día 15 de xullo ás 17.45 horas,
para facer o traxecto Padrón-Compostela. Unha hora antes, ás 16.45,
haberá unha concentración na colexiata de Santa María de Iria, no cemiterio de Adina.
Na estación de Compostela agardará a comitiva restante, actuando a
banda municipal. Xa en Santiago, o
cortexo sairá pola rúa do Hórreo
cara a Praza do Toural, primeira parada da comitiva, onde haberá unha
lectura de poemas de Cantares Gallegos, para continuar pola Praza da
Universidade e pola Praza de Cervantes, onde se lerán outros poemas de Rosalía, lembrandoos discursos que persoeiros como Alfredo
Vilas fixeran neses puntos ao paso
do cortexo, en 1891.
Finalmente, en San Domingos de
Bonaval celebrarase unha audición
do Ángelus, de Massenet, e unha
lectura de poemas de Follas Novas,
intercalando actuacións do diversos
grupos musicais e artistas participantes, para rematar o acto coa lectura dun comunicado reivindicativo
da figura de Rosalía de Castro,
cando se cumpren 125 anos da súa
morte, e cando o Panteón de Galegos Ilustres permanece pechado ao
público, despois de ter pasado ao
control eclesiástico. (ver páxinas 2-3)

ARBO
¬MÚSICA. De outra Margem.
Grupo formado por músicos galegos, portugueses, un basco e
unha brasileira dedicados a recuperar cancións tradicionais e de
autor e interpretalas de novo para
que non se perdan. Farán unha actuación o sábado 10, ás 22:30, no
Auditorio de Arbo.
CANGAS
¬MÚSICA. Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. Con representacións repartidas entre Cangas,
Aldán e Ou Hío, combinadas entre
rúas, prazas, auditorios e salas, a
pesar dos recortes económicos, a
Mostra segue en plena forma. Remata este sábado 10. No mesmo
contexto, este mesmo día terán lugar as VII Xornadas da Muller, no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO/DANZA. Etheria, a viaxe
soñada.A peza que dirixe a coreógrafa coruñesa Mercedes Suárez,
coa producción do Centro Coreográfico Galego, relata o regreso a
Galiza dunha figura histórica galega,
Etheria, despois dunha longa peregrinación. O sábado 10, ás 00:30, no
Auditorio Municipal.
CARBALLO
¬MÚSICA. Mamá Cabra. O
grupo musical galego dirixido ao
público infantil estará este venres 9,
ás 22:00, na Praza do Concello.

A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos. Todos os sábados, ás 18:00, no Museo
Unión Fenosa - MACUF.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 8
Serie. 20:00 h. Historias extraordinarias, Mariano Llinás, 2008 245´. Vídeo. Presentación a cargo do crítico
arxentino Javier Porta Fouz. Entrada
gratuíta.
Venres 9
Cine filipino.18:00 h. Kubrador,Jeffrey Jetturian, 2006 98´. Subtítulos
en galego.
Cine filipino. 20:30 h. Perfumed
Nightmare, Kidlat Tahimik, 1977
93´. Vídeo. Subtítulos en galego.
Sábado 10
Fóra de serie. 18:00 h. Historias extraordinarias, Mariano Llinás, 2008
O vindeiro xoves 15, en Padrón e San- 245´. Vídeo.
Luns 12 Gus Van Sant20:30 h. Mi
tiago de Compostela.
nombre es Hrvey Milk (2009) 128´.
Subtítulos en castelán.

¬ ARTE
Francisco Leiro.
Celebrando o Códice
Calixtino. Pontevedra
Nesta mostra, organizada polo Xacobeo 2010, exhíbense as creacións que Francisco Leiro (Cambados,1957) ideou para esta nova
edición do Códice Calixtino. Componse de 34 letras capitais e seis
portadas realizadas sobre papel e
técnica mixta, máis dúas esculturas
en madeira, que representan dúas
das letras utilizadas como capitais:
o Be o T.
As portadas ilustran o principio
do volume e o inicio de cada un
dos cinco libros que forman o Códice Calixtino, e as letras inician
cada un dos capítulos.
O deseño expositivo está pensado para que o propio espazo
onde se expón vaia guiando ao visitante entre as letras enmarcadas
en caixas de madeira ata un redu-

Martes 13
Gus Van Sant. 20:30 h. Elephant
(2003) 81´. Subtítulos en castelán.
Mércores 14
Gus Van Sant. 20:30 h. Drugstore
Cowboy (1989) 102´. Subtítulos en
galego.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Fillos do Océano. A exposición de fotógrafo Javier Teniente froito de longos anos de
traballo do artista en 16 comunidades pesqueiras do cinco continentes, ve a luz grazas á colaboración
entre Caixanova e o Museo do Mar
de Galicia. Até o 28 de agosto, na
nova Sala de Exposicións na cidade,
situada no Centro Social Caixanova da Mariña.
¬EXPO. Miradas cara ao paraíso. Revisión da arte galega en diálogo coas principais vangardas internacionais, con obras de artistas
como Chagall, Óscar Domínguez,
María Blanchard, Wilfredo Lam, Fernand Leger, Joan Miró ou Picasso.
Até o 30 de setembro, na sede de
Caixa Galicia.
¬EXPO. From I to J. Montaxe de
Isabel Coixet sobre cartas de presos extraidos dunha novela de
John Berger (información aparte).
Até este domingo, na antiga cárcere provincial.
¬EXPO. Yoshiro Tachibana.
Mostra de algo máis de vinte obras
recentes, en acrílico sobre táboa,
deste xaponés que leva case corenta anos instalado en Muxía. Até o
1 de agosto, no Palacio Municipal.

Leiro fixo as ilustracións para a edición do Códice Calixtino en galego.

cido espazo que a modo de Sancta
Sanctorum alberga nunha vitrina
un dos exemplares da edición especial do Códice traducido ao galego. Nun atril exponse un exemplar da edición de luxo da tradución ao galego do Códice Calixtino
de tal xeito que o público o poda

¬EXPO. Anticorpos. Obras de
Fernando & Humberto Campana 1989-2009. Os brasileiros
Fernando e Humberto Campana
son autores dalgúns das iconas actuais do deseño, e nas últimas dúas
décadas lograron situarse entre os
deseñadores de maior éxito. Até o26
de setembro, na Fundación Barrié de
la Maza.
¬MÚSICA. Jorge Drexler. Amar la
trama é un espectáculo co que
Drexler se afasta do mundo melancólico de12 segundos de oscuridad
para pasar a un novo espazo de luces. Actuación o venres 9, ás 20:30,
no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Joaquín Sabina.O veterano cantautor trae a Galiza a súa

ler e manipular. Esta edición foi realizada pola S.A. de Xestión do Plan
Xacobeo para o ano 2010. É unha
tradución do latín ao galego do
Códice Calixtino conservado na
súa versión orixinal na catedral de
Santiago de Compostela. Trátase,
nas verbas dos seus impulsores,
dunha obra histórica de referencia
para entender o desenvolvemento
e as orixes, e até o concepto ideolóxico, da cultura xacobea, nesta que
foi a primeira guía sobre o Camiño
de Santiago.
A mostra, exposta a principios de
ano en Santiago, viaxará posteriormente á cidade da Coruña, onde
estará aberta ao público entre o 25
de agosto e o 26 de setembro. Antes de fin de ano, o proxecto poderá contemplarse en Bruxelas
Até o 17 de agosto, na sala de exposicións do Padroado de Turismo Rías
Baixas, Pontevedra .

exitosa xira Vinagre y Rosas. Estará o
sábado 10, ás 22:30, entradas de 50 a
35 euros, no Coliseum.
A ESTRADA
¬MÚSICA. Festival Rock &
Clown. Un certame que combina
música e teatro, coa destacada presenza neste eido de Leo Bassi, cun
espectáculo deseñado para a ocasión, e tamén do cómico belga Elliot
Janicot. A música está representada
por cinco formacións que van do estilo máis clásico de Elliot Murphy
and The Normandy all Stars(USA),
ao garage punk dos Sonic Angels
(Francia), pasando polo cantautor
Nacho Vegas, o rock máis melódico
de Tulsae o soul dos galego-madri-

Joaquín Sabina estará esta semana en Lalín e A Coruña.
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O grupo galego-portugués De
outra Margem, que recupera
folclore popular das dúas beiras
do Miño, actúa este sábado en
Arbo.

leños Right Ons. O sábado 10,
dende as 19:00, entrada de balde, na
Praza da Feira.

¬ MÚSICA

O grupo barcelonés Love of Lesbian.

Vigo Transforma
Neste festival musical e doutras
manifestacións culturais de vangarda (agrupadas na programación chamada Vasos Comunicantes), o Xacobeo encherá a cidade de Vigo de música, nunha
instalación montada no peirao
dos trasatlánticos.
Alí disporanse dous escenarios, o Heinecken e o escenario
Xacobeo, donde alternativamente irán desfilando unha serie de grupos internacionais, estatais e galegos, dende este xoves ao sábado 10.
O xoves 8 haberá un aperitivo
musical coa actuación de
Standstill no Centro cultural
Caixanova, unha banda que
dende as suas orixes hardcore se
converteu nunha das máis destacadas no rock estatal.
O venres 9, ás 19:00 estará o
grupo coruñés Triángulo de
Amor Bizarro, unha banda de
letras surrealistas que presentan
o seu último Cd Ano Santo.
Media hora máis tarde, no escenario paralelo, veremos ao
cantautor norteamericano Devendra Banhart. Sobre as
20:30, tamén no escenario Heinecken, tocará o líder do grupo
norteamericano Wilco, Jeff
Tweedy. Ás 21:30 subirá ao escenario xacobeo o trío de rock
minimalista inglés The XX.
Unha hora máis tarde poderemos escoitar á prometedora
banda inglesaFanfarlo.
Ás 23:15, a cita será co pop do
grupo barcelonés Love of Lesbian, co seu último traballo
1999.
Unha hora despóis, ás 00:15,
subirán os brasileiros do grupo
Mutantes, autores entre outros
éxitos do tema Minha Meninha.
E pechando a noite, ás 01:15,
teremos á formación sueca

Miike Snow, un dos grupos europeos de pop electrónico máis
prometedores.
O sábado 10, comezarán os
concertos coa presenza no escenario da marca de cervexa, ás
19:30, dos valencianos Polock,
un grupo que debutou no mercado do disco este mesmo ano,
despóis de ter dado que falar en
numerosas actuacións.
Media hora despóis poderemos escoitar aos galegos Elodio
y los seres queridos, co seu pop
do cotián.

Obritánico Neil Hammon.

Ás 20:45, noutro escenario, o
inglés Neil Hammon porase ao
frente da súa banda The Divine
Comedy.
A seguinte actuación será a da
banda de Oakland The Morning Benders, unha formación
moza que presenta o seu disco
The Big Echo.
Ás 22:30 suben ao estrado os
barceloneses Delafé y Las flores Azules, co seu orixinal pop e
posta en escena.
Os irmáns Hartnoll ao frente
da banda de música electrónica
Orbital aparecerán sobre as
23:30.
O grupo neoiorquino Fischerpoonersubirá ao escenario Heineken ás 01:00. Xa ás dúas, pecharán a velada os DJs vigueses
Caino (Arkestra) e Zinqin Visuals.
As entradas para o xoves custan
12 euros, para venres e sábado 25
euros, e un bono para os tres días
está disponible por 40 euros.

FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18.00 e as 18.50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do
programa A hora do conto. A actividade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta.
¬ACTOS. Sabactivos. Os nenos
e nenas de 3 a 12 anos teñeno sábado unha cita cos Sabactivos, entre as 10 e as 14 horas. Sen inscrición previa, poderán participar
gratuitamente en diferentes actividades de ocio didáctico: pintura,
novas tecnoloxías, teatro... Na ludoteca municipal (Cantón).
¬ACTOS. Paseos musicais. Paseos musicais pola ria de Ferrol, de
carácter gratuíto. A actividade forma
parte do ciclo Músicas Portuarias, e
será o sábado 10, ás 19:00, no peirao
de Curuxeiras.
¬EXPO. Centro Torrente Ballester.Exposición do Cristo da Tahona, peza propiedade do concello
de Ferrol cuxa orixe se remonta ao
século XIV e que formou parte
dunha vivenda particular no barrio
de Canido até o ano 1850. Na Sala
Máximo Ramos. A Sala de Proxectos
ofrece a video proxección Ocaso, da
artistaMarina Núñez, mentres que
na parte antiga e nova do centro estará aberta a exposición Seguro?, de
Suso Basterrechea. Todas, no Centro Torrente Ballester.
¬EXPO. Ruth Matilda Anderson, unha mirada de antano.
Despois de ter estado en Coruña, a
mostra repártese agora entre Ferrol
e Vigo para exhibir o amplo legado
da fotógrafa Ruth Matilda Anderson,
no maior arquivo fotográfico de Galiza, caracterizado pola gran calidade e vasta información que
achega. Até o 9 de xaneiro de 2011,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Ciclo Via Stellae . O ciclo ofrece un concerto de Alejandro
Sanz(marimba& vibráfono) e Jorge
Montes. Será este xoves 8, ás21:00,
entrada gratuíta, no Centro Torrente
Ballester.
¬MÚSICA. Festival Tualmonteyoalmar. A primeira xornada, o
venres 9, acolle aos grupos Carrero
Biancoe Metralletas Lecheras, e o
sábado 10 estarán Lee Van Cleef e
Ningoonies. Os dous días, ás 21:00,
na Sala Super 8.
¬MÚSICA. Artaica. Esta formación musical valencianaactúa no
marco do ciclo musical Músicas
Portuarias. Será o sábado 10, a
partir das 22:00 , entrada a10 euros,
no Teatro Jofre.

¬MÚSICA. Les Trois de Cora . O
trío galo-galego tocará osábado 10,
ás 21:00, na na Asociación Amistad
de Santa Mariña.
¬TEATRO. Ao raso coas lebres.
Un espectáculo do grupo teatral
Casahamlet, que presenta esta
homenaxe a Rosalía de Castro,
un recital-concerto que tenta
mostrar a lucidez e rebeldía dunha
muller adiantada ao seu tempo. O
venres 9, ás 21:00, entradas a 3 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Contos mariñeiros .
O popular narrador Cándido Pazó
ofrece unha sesión de contos mariñeiros. A actividade forma parte do
ciclo Músicas Portuarias. O venres
9, a partires das 22:00, narúa Carmen
Curuxeiras.
¬ TEATRO . Teatro afeccionado. A agrupación Carrachanacacha presenta a obra Comendo pementos de Padróns con
Tarantino. O sábado 10, ás 21:00,
no local veciñal de San Xurxo.
GONDOMAR
¬EXPO. No grande azul. Exposición de fotografías de José Romay,
un proxecto baseado na pesca de altura e litoral en Galiza., organizado
polo Instituto de Estudos Miñoranos
en colaboración co Museo do Mar.
Ate o 1 de setembro, na Aula de Cultura Ponte de Rosas.
LALÍN
¬MÚSICA. Joaquín Sabina.O veterano cantautor trae a galiza a súa
exitosa xira Vinagre y Rosas, nunha
actuación co patrocinio do Xacobeo. Este xoves 8, horario non confirmado, entradas de 25 a 30 euros,
no Lalín Arena.
LUGO
¬ACTO. Lugo cidade: visitas teatralizadas.Novo espectáculo teatral que servirá este ano para presentar a zona vella da cidade e a súa
muralla romana tanto a visitantes e
cidadáns. O espectáculo comeza
xunto o Centro de Interpretación da
Muralla na Praza do Campo e fremata no tramo peonil da Ronda da
Muralla. O venres 9 , ás19:00 e 21:00,
o sábado 10, ás13:00 , 19:00 e 21:00,
e o domingo 11, ás 3:00.
¬ACTO. X Certame de Pintura
Rápida ao Aire Libre Cidade
de Lugo . As inscricións realizaranse o mesmo día do concurso, domingo 11, no Departamento de Cultura do Concello. O certame comezará ás 09:00 e deberán entregarse
as obras ás cinco da tarde, ante o xurado. O tema das obras ten que estar
relacionada con Lugo, dando especial importancia este ano á muralla
que celebra o seu X Aniversario
como Patrimonio Mundial.
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O Septeto Santiaguero, herdeiro da Vieja Trova, actúa no
Liceum porriñés, pechando a
súa programación até setembro.

¬EXPO. Galicia innovadora.
Esta mostra recolle as nove imaxes
galardoadas e seleccionadas no
concurso fotográfico Galicia innovadora e creativa convocado pola Fundación Galicia Europa e a Xunta. No
Museo Provincial.
¬EXPO. Os cores do ceo. Os cores da terra. Pinturas de Manuel
Fernández, nunha mostra aberta
até o 31 de xullo, na Sala de Exposicións do Pazo de San Marcos.
¬ EXPO . Castelao. A derradeira lección do mestre.
Exposición de obras, obxectos
persoais e libros de Castelao, no
60 cabodano da súa morte, e correspondentes ao período 19361950. Remata este sábado10 de
xullo, na Sala de Exposicións do
Museo Provincial.
MELIDE
¬MÚSICA. Recambios Tucho.
Actuación deste grupo xurdido das
cinzas dos Herdeiros da Crus. Este
venres 9, ás 00:00, no Pub Gatos.
ORTIGUEIRA
¬MÚSICA. Festival céltico. O
máis clásico e veterano dos festivais
musicais galegos celebra unha nova
edición, reforzada este ano co patrocinio xacobeo. Do xoves 8 ao do-

mingo 11 (consultar programación
en recadro aparte).

venres 9, ás 23:00, con entradas de
15 a 7’5 euros, no Café Bar Liceum.

OURENSE
¬EXPO. Rostros do mundo. Exposición de fotos do profesor de secundaria e viaxeiro ciclista Roberto
Mateos Garcia. No Café Cultural Auriense.
¬EXPO. Caixa de tormentas.
Pinturas de Ruth Morán, expostas
até o 31 de xullo, na Galería de Arte
Marisa Marimón.
¬EXPO. En Camiño.Exposición de
fotografías promovida polo xacobeo 2010, que estará exposta até o
28 de xullo, no Auditorio Municipal.

RIBADAVIA
¬EXPO. Faustino Santalices. A
exposición Francisco santalices, tradición musical galega, recolle a obra
e vida do etnógrafo e músico ourensán. No Museo Etnolóxico.

PONTEVEDRA
¬EXPO. A cidade do infinito.
Unha exposición de imaxes enriquecidas con paneis explicativos e datos,
que transmiten os bos resultados da
acción da Fundación Vicente Ferrer
na India. Aberta até este domingo 11,
no Centro social Caixanova.
¬EXPO. Francisco Leiro. Celebrando o Códice Calixtino.
Mostra sobre as ilustracións que o
artista de cambados realizou para a
eduición en galego do Códice Calixtino, auspiciada pola S. de xestión
do Xacobeo. Até o 17 de agosto, no
Padroado de Turismo Rías Baixas.

SADA
¬EXPO. Vía Santa, Vía Ártabra.
É o título da mostra da pintora Paloma Herce, unha obra que ten
que ver co camiño xacobeo. Até o
13 de xullo, na Casa da Cultura Francisco LLorens .
O músico Faustino Santalices.

¬EXPO. 80, A Moda en Galicia.
Singularidades. Unha exposición sobre a moda galega nos anos
80, que permanecerá aberta atéeste
domingo 4, no Pazo da Cultura.
O PORRIÑO
¬ MÚSICA . Septeto Santiaguero. Auténticos herdeiros de
La Vieja Trova Santiaguera, presentan o seu último disco Oye mi
Son santiaguero, onde participan
Ricardito e Reinaldo Creagh, ex
cantantes de La Vieja Trova. Este

SANTIAGO
¬ ACTOS . Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblioteca compostelá acolle unha actividade de contos dirixida aos nenos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca
Ánxel Casal.
¬EXPO. Os mundos de Gonzalo
Torrente Ballester. Mostra que
percorre a traxectoria vital e literaria
do escritor a través de máis de 200
pezas, con manuscritos, libros, artigos
de prensa, cartas, fotografías, cadros,
debuxos e diversos documentos e
obxectos. Até o 19 de setembro, na
Fundación Torrente Ballester.

¬EXPO. Pano de fondo. Os seus
comisarios son os expertos en fotografía Manuel Sendón e Xose
Luís Suárez Canal. A exposición
aborda o retrato realizado nos estudos galegos, centrándose dunha
forma especial na primeira metade
do século XX, período de extraordinaria riqueza neste aspecto. Até o
31 de agosto, no Centro Cultural
Caixanova.
No mesmo recén inaugurado centro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e sentido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬EXPO. 48 metros de camiño.
Exposición colectiva de diversos autores, en distintas disciplinas artísticas, con obras relacionadas co camiño compostelán. Até o 30 de xullo, na Galería Espacio 48.
¬EXPO. Terre de personne. O
fotógrafo francés Pierre Gonnord
presenta o seu último traballo, unha
investigación da alma humana a través de fotografías de aproximación
psicolóxica aos persoaxes. Até o 1 de
agosto, no convento de San Martiño
Pinario.
¬EXPO. In Search of the Miraculous: trinta anos despois .
A mostra ilustra a historia do artista

¬ MÚSICA

Venres 9

(Escocia), Rare folk (Andalucía).

Festival de Ortigueira
Programa de actividades do festival:
Xoves 8:
22:00- Noite de folk rock, Escenario
Estrella Galicia: Krêposuk(Bretaña),
Celtas Cortos (Castela León), Oysterband(Reino Unido).
17:00- Feira de artesanía, Paseo
marítimo. Apertura das casetas
do feiral.
18:00- Universo Crebinsky, Teatro
de Beneficencia. Estrea do film (5 €),
e despois, actuación da Banda Crebinsky na Praza Isabel II.
20:00- Inauguración exposicións:
Casa do Concello "Carácter Celta",
"Olladas no Camiño de Santiago"
20:1- Inauguración musical Praza
de Isabel II e Alameda: Escola de
Gaitas de Ortigueira(Galiza),
Johnstone Pipe Band (Bretaña),
Banda de Gaitas Viana-Manzaneda (Galiza), Dúo zanfona e voz
(Óscar Fernández e Cristina Pico) e
cuarteto de gaitas escocesas.

12 :00- Pasarrúas, Biblioteca - Praza
de Isabel II: Johnstone Pipe band
(Escocia).
17:00- Universo Crebinsky, Praza
de Isabel II + Teatro, Banda Crebinsky + película (5 €)
18:00- Pasarrúas, BibliotecaCampo San Roque: Bagad Karreg
An Tan (Bretaña), Banda de gaitas Viana- Manzaneda e corpo
de baile da Asociación Gamela e
Anduriñas (Galiza).
18:30- Mostra bandas e baile
Campo de San Roque, Coas agrupacións do desfile previo.
20 :00- Universo Crebinsky, Praza
de Isabel II + Teatro: Banda Crebinsky + película (5 €).
20 :00- Sesión de concertos, no Escenario Estrella Galicia:
Marful (Galiza), Escola de Gaitas
de Ortigueira (Galiza), Orion (Bélxica/Bretaña/Irlanda), Cristina Pato
+ convidados (Galiza), Afterhours,
“The bothy band tribute" (Irlanda),
Qui hi ha(Cataluña).

Domingo 11
12:00- Desfile de bandas. Saída
dende explanada de concertos:
Escola de Gaitas de Ortigueira,
Banda de gaitas de Ladrido,
Banda de gaitas de AC Malante
de Malpica, Banda de gaitas
Viana- Manzaneda, Cuarteto Os
Viqueiras(Galiza), Johnstone pipe
band (Escocia), Bagad Karreg An
Tan (Bretaña), Banda de gaitas El
Enxambre (Asturias), Banda de
gaitas Celturia (Valencia), Banda
de gaitas Mazikandú(Murcia)
14 :00- Radio en directo. Teatro de
Beneficencia: Lume na palleira de
Radio Galega.
17 h- Proxecto Runas 2010. Escenario Estrella Galicia: Celtic Maze
(Madrid), Xabi Aburruzaga(Euskadi), The Crass (Galiza).
19:00- Universo Crebinsky. Teatro
de Beneficencia. Último pase de
"Os Crebinsky" (5 €)

O grupo escocés Shooglenifty, que tocará na xornada do sábado 10.

Sábado 10
12 :00- Pasarrúas, Praza de Isabel IIAvda. da Penela, Banda de gaitas
El Enxambre (Asturias).
12 :00- Concerto didáctico, Claustro da Casa do Concello, Molard
Brothers.
16 :00- Radio en directo, Teatro de
Beneficencia: Lume na palleira de
Radio Galega.
17:30 - Pasarrúas, Praza de Isabel IIAvda. da Penela: Johnstone pipe
band (Escocia), Banda de gaitas

Celturia(Valencia) e Banda de gaitas Mazikandú(Murcia).
18:00- Mostra de baile, Avda. da
Penela. Coas agrupacións do desfile previo.
18:00- Concerto na rúa, Praza de Isabel II: Molard Brothers.
20:00- Sesión de concertos, Escenario Estrella Galicia:
Bagad Karreg An Tan (Bretaña),
Chirlomirlo(Galiza), Leilía(Galiza),
Anxo Lorenzo Band(Galiza), Gaelic Storm (EE.UU.), Shooglenifty

Do xoves 8 ao domingo 11, en Ortigueira.
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En Santiago inaugurouse unha
mostra de fotografía que repasa
a traxectoria do ourensán afincado en Barcelona Manuel Outumuro, especializado en fotografar a moda.

Bas Jan Ader, que formou parte da
primeira xeración de artistas conceptuais que xurdiron en Los Angeles a mediados dos anos 70. Até o 5
de setembro, no CGAC.
¬EXPO. Santiago, punto de encontro. A mostra reúne un total
de 58 obras de arte en distintos formatos, chegadas dos fondos da Catedral de Santiago e da Colección
Caixa Galicia. Até o 7 de novembro,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Outumuro Looks. Mostra retrospectiva da obra deManuel
Outumuro, reputado fotógrafo ourensán de moda afincado en Barcelona, que percorre dúas décadas de
traballos. Até o 12 de decembro, no
Auditorio de Galicia.
¬EXPO. Présa. Unha mostra de fotografías de Xacobe Meléndrez
Fassbender, co tema común das
présas desta sociedade, refrezaxas
en imaxes sorprendentes e suxerentes. Até o 30 de setembro, na Galería
ArtEu, rúa García Sabell 3, baixo.
¬MÚSICA. Szabo e Silvera,
Tango. Actuación deste trío de
tango, este xoves 8, ás 22:00, entrada
debalde,no Café Bar Miúdo, na rúa
dos Truques (entre Algalias).
¬MÚSICA. Via stellae. O programa
Via Stellae ofrece a segunda parte
da xornada dedicada á canción in-

O fotógrafo Pierre Gonnord.

glesa cos Canticles de Britten, este
xoves 8, ás 21:30, no Salón Teatro.
O venres 9, o grupo Dhamar ofrece
unha homenaxe ao compositor
Jorge Berdullas no seu 50º aniversario, ás 20:30 no CGAC.
O sábado 10, O tenor londiniense
Mark Padmore, acompañado do
laúde de Elizabeth Kenny, interpretan diversas obras dos séculos XVI e
XVII. Ás 18:00, na Facultade de Xeografía e Historia.
Tamén o sábado, Les Talens Lyriques interpretan varios concertos
de Bach e a súa cantata nupcial. ás

O ciclo Via Stellae leva a música clásica a diversos espazos da cidade compostelá.

20:30, en San Domingos de Bonaval.
O domingo 11, a Ensemble Fonos
21 interpreta Collapsed: acústico /
electrónica. Ás 12:30, no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).
O luns 11, ás 20:30 no Auditorio de
Galicia, dúas obras do compositor
francés Jean-Philippe Rameau.
Baixo a etiqueta de A ópera-ballet interpretaranse Anacreonte e Pigmalión.
O martes 12, ás 20:30 no Salón Teatro, concerto a cargo de Trondheim
Soloists, dirixido por Øyvind
Gimse, e a nova trompetista norueguesa Tine Thing Helseth.
¬MÚSICA/TEATRO. Rock in micro.
Unha función especial de teatro
aberta a todos os públicos, unha
peza que integra música en directo
(A Banda de Nash), animacións en
vídeo e coreografías acrobáticas
(Duelirium Circus) para achegar a
historia do Rock and Roll ás novas
xeracións. Este xoves 8, ás 20:00, na
Sala NASA.
¬MÚSICA. Cosmotrópicos. Este
evento quere ser unha cita mensual para toda a xente que gusta
de bailar, con música tocada ao
vivo, os ritmos tropicais e a mestura de culturas.Ninguén ficará sen
a súa dose de baile. O venres 9, ás
23:00, na Sala NASA.
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Carlos Maño expón 30 obras
pictóricas na Galería Marimón
de Vigo, nunha mostra que remata o vindeiro días 15 deste
mes.

¬MÚSICA. Jazz. Luis Alberto Legido, un dos mellores percusionistas de jazz afincados en Galiza, será
o anfitrión das noites de jazz do
Pub Ultramarinos, cada luns deste
mes de xullo, acompañado por outros músicos. O luns 12, ás 23:00.
¬MÚSICA. Ben Harper e Relentless7. O compositor e cantante californiano comparece en
Santiago co seu novo grupo, o
mércores 14, ás 22:30, entradas a
22 euros, na Praza da Quintana.
¬TEATRO. Homenaxe a Rosalía. Unha homenaxe a cargo do
grupo teatral Casahamlet, que
presenta o espectáculo Ao raso
coas lebres, un recital-concerto que
tenta mostrar a lucidez e rebeldía
dunha muller que, adiantándose
ao seu tempo, desvela a situación
do pobo e da cultura galega, comezando pola lingua. Terá lugar o
luns 12,ás 21:00, entradas a 3 euros,
no Teatro Principal.

TUI
¬EXPO. Corpos de letra . Unha
mostra de escultura do autor Pepe
Cáccamo, aberta até o 17 de xullo
na Galería Trisquel e Medulio.
¬EXPO. Galicia en foco . Exposición de fotoxornalismo galego que
acada neste ano a súa vixésima
edición. Organizada polo Club de
prensa de Ferrol, nesta edición participan os fotoxornalistas Álvaro
Ballesteros, Amador Lorenzo, Andrés Fraga, Ángel Manso, Antonio
Hernández, Francisco Puñal... até
un total de 44 nomes. Na zona
anexa da Sala Municipal de Exposicións do Concello.
VIGO
¬ACTOS. 36 edición da Feira
do Libro. Este ano pasarán pola
feira un total de 48 autores galegos, presentándose 17 obras, con
coloquios e sinaturas de exemplares por parte dos seus autores.

¬ CONVOCATORIAS
X Certame de Pintura Rápida ao Aire
Libre Cidade de Lugo
O Concello de Lugo celebrará este domingo
11 de xullo a décima edición do Certame de
Pintura Rápida ao Aire Libre Cidade de Lugo. O
ano pasado participaron un total de 80 adultos
e 6 na categoría xuvenil.
Delimítase o espazo que poden ocupar os pintores ao recinto amurallado e ao adarve da Muralla, para facilitar ás persoas a localización dos
artistas e que poidan velos traballar.
Os participantes optarán aos seguintes premios:
- Categoría adultos:
1º Premio de 1.700 euros e diploma.
2º Premio de 1.200 euros e diploma.
3º Premio de 900 euros e diploma.
Sete accésits de 600 eurose diploma.
Ademais mantense o premio especial de 500
euros para un artista local, nado ou residente
en Lugo, que non é compatible coa obtención
doutros premios.
-Categoría xuvenil:
1º Bono de 400 euros e material de pintura e
diploma.
2º Bono de 300 euros e material de pintura e
diploma.
3º Bono de 200 euros e material de pintura e
diploma.
As inscricións realizaranse o mesmo día do concurso no Departamento de Cultura do Concello. O certame comezará ás nove da mañá e deberán entregarse as obras ás cinco da tarde,
ante o xurado.
Como todos os anos a temática das obras ten
que estar relacionada con Lugo, con un estilo e
técnica libres, dando especial importancia este
ano á Muralla que celebra o seu Décimo Aniversario como Patrimonio Mundial.
Unha vez rematado o concurso, as obras pode-

O músico californiano Ben Harper estará en Santiago co seu grupo Relentless7.

rán verse nunha exposición que se manterá
aberta ata o día 16 de xullo no Centro Social
Uxío Novoneyra de 16:00 a 21:00 horas.
Concurso do Cartel Anunciador da
Carreira Popular do San Martiño
2010.
A Concellería de Deportes do Excmo. Concello
de Ourense, convoca un concurso para a confección do cartel anunciador da Carreira Pedestre Popular do San Martiño de acordo coas seguintes bases:
- O tema será de libre elección dentro dos motivos característicos do que se pretende anunciar: ''34 Carreira Pedestre popular do San Martiño 2010''
- Poderán concorrer persoas de calquera nacionalidade, podendo presentar cada unha delas
un máximo de tres obras.
- O prazo límite a tódolos efectos de presentación rematará o día 16 de xullo de 2010 ás
14:00h nas oficinas do Consello Municipal de
Deportes (C/Pardo de Cela núm.2, Ourense)
- De toda obra recibida entregarase un recibo
que servirá para poder retirala en caso de non
ser premiada.
O prazo para a devolución será de 2 meses a
partir do día seguinte ó fallo do xurado, previa
presentación dos correspondentes recibos.
Transcorrido o prazo fixado as obras que non
foran retiradas serán propiedade do CMD.
Os trámites e gastos que se xeren para a devolución das obras que non resulten premiadas
correrán por conta do remitente
As obras presentadas non excederán de 1m x
1m nin medirán menos de 50cm x 40cm, podendo adoptar calquera forma dentro desas
medidas. A execución será a base de seis tintas
como máximo nas súas correspondentes gamas. As obras virán montadas nalgún tipo de
soporte ríxido que evite o seu deterioro no posible transporte.

O Consello Municipal de Deportes non se fai
responsable dos posibles deterioros que as
obras poidan sufrir nos transportes tanto para a
recepción como para a devolución delas.
Os traballos presentaranse sen firma e o autor
deberá achegar nun sobre cerrado os datos de
identificación, enderezo e teléfono. Só se abrirá
o sobre da obra que resulte premiada.
Establécese un único premio de 600 € que se
poderá declarar deserto se o Xurado o considera oportuno. O premio terá os descontos
que marca a Lei.
O cartel premiado deberá presentarse en formato electrónico para a súa mellor reprodución e pasará a ser propiedade municipal con
tódolos dereitos de libre reprodución e difusión.
O xurado reunirase o día 21 de xullo de 2010 e
emitirá o seu fallo, que será inapelable.
XI Premio Risco de creación literaria
O Concello de Ourense e a Fundación Vicente
Risco en colaboración coa Editorial Sotelo
Blanco, convoca un premio anual de Creación
Literaria, co fin de abranguer os diferentes
campos da obra, non só de quen foi veciño
ilustre desta vila, don Vicente Martínez-Risco e
Agüero, senón tamén a do seu fillo, don Antón
Martínez-Risco Fernández, veciños que foron
desta ilustre cidade.
Ao Premio, poderán presentarse novelas, conxuntos de relatos, ensaios, etc. Exclúense, polo
tanto, teses académicas ou traballos especificamente científicos, que teñen o seu ámbito
propio no Premio Vicente risco das ciencias socias.
Para este fin, e tendo en conta a colaboración e
opinión da Fundación Vicente Risco, redactáronse as seguintes bases:
Poderá concorrer a este premio calquera persoa que presente escritos inéditos da súa auto-

Un total de 19 postos participan
nesta cita, que remata o domingo
11. Nos xardíns da Praza de Compostela.
¬EXPO. 89 Km. Colección
CGAC. A exposición reúne unha
selección dos fondos da Colección
do Centro Galego de Arte Contemporánea, comisariada por Virginia
Torrente. Un conxunto de 84 obras
de 63 artistas, que inclúe pezas en
distintos soportes. Até o 19 de setembro, no Museo de Arte Contemporánea MARCO.
¬EXPO. Carlos Maño. O artista
presenta 30 obras pictóricas de distintos formatos, correspondentes á
súa etapa creativa 2003-09. Até o
15 de xullo, na Galería Art-Next,
Doctor Cadaval, 5.
¬EXPO. Vigo-metrópolis. Unha
exposición depintura do artista
Ambel, que se manterá aberta nos
meses de xullo e agosto, na Sede
da Diputacion.

ría redactados en lingua galega, de acordo coa
normativa oficial vixente e cunha extensión
mínima de 150 folios e máxima de 300.
Os orixinais presentaranse por sextuplicado en
soporte de papel en tamaño DIN-A4 mecanografados en letra Times New Roman de corpo
12 por unha soa cara e a dobre espazo, antes
do día 1 de outubro , data do nacemento de
don Vicente, de 2010, no Rexistro Municipal do
Concello de Ourense.
Cada orixinal irá acompañado dun sobre pechado, co título ou lema no seu exterior, cos
seus datos (nome completo, enderezo e teléfono) e o título definitivo da súa obra.
A obra gañadora será premiada con 6.000 euros e a publicación do libro.
A composición do xurado darase a coñecer
pública e oportunamente pouco antes da data
de emisión da súa decisión, o sábado 20 de novembro.
Se a calidade literaria das obras no fose estimábel, segundo o criterio do Xurado , o premio
poderá declararse deserto.
O Excmo. Concello de Ourense, resérvase o dereito de publicación, sen limitación de número
de exemplares nin de edicións, da obra gañadora, reservándose tamén os dereitos de edición desta en todas as linguas coa posibilidade
de ceder tales dereitos a terceiros.
A contía do premio considérase en concepto
de adianto polos dereitos de autor. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar expresamente a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente 25 exemplares da obra publicada.
Os orixinais que non resulten premiados seranlles devoltos aos seus autores e autoras se
os requirisen por escrito antes de rematar o
mes seguinte á decisión do Xurado.
A participación neste premio leva de seu a
aceptación das presentes Bases, así como a decisión do xurado que será inapelable.
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Anuncios de balde.
Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

O oscarizado cantante Jorge
Drexler ofrece dous concertos
na Coruña e Vigo, patrocinados
polas dúas caixas galegas,
nunha primeira mostra da súa
fusión, cando menos no eido
musical.

¬EXPO. Anticorpos. Obras de
Fernando & Humberto
Campana 1989-2009. Os brasileiros Fernando e Humberto
Campana son autores dalgúns das
iconas actuais do deseño, e nas últimas dúas décadas lograron situarse entre os deseñadores de
maior éxito. Até o26 de setembro,
na Fundación Barrié de la Maza.
¬EXPO. Luís Seoane: razón e
compromiso. Chega a Vigo a
mostra formada por 45 obras realizadas por Luís Seoane ao longo
da súa traxectoria. Ampliada até
finais de agosto, no Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Ruth Matilda Anderson, unha mirada de antano. Mostra do amplo legado da
fotógrafa Ruth Matilda Anderson,
no maior arquivo fotográfico de
Galiza, caracterizado pola gran calidade e vasta información que
achega. Até o 9 de xaneiro de 2011,

na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Ars Itineris. A mostra
forma parte do programa de actividades organizadas pola Sociedade
Estatal de Conmemoracións Culturais (SECC), coa colaboración da
Obra Social Fundación La Caixa, e a
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.
Inaugúrase en sete cidades simultaneamente, e ten que ver coa idea
da viaxe na arte. No Museo do Mar.
¬EXPO. Voando cara á terra.
Este foi o proxecto gañador da
máis recente convocatoria do Premio para novos comisarios, que en
2009 foi convocado conxuntamente polo MARCO de Vigo e o
FRAC Lorraine, Fonds Régional
d'Art Contemporain de Lorraine,
Francia. Até o 29 de agosto, no
MARCO.
¬MÚSICA. Festival VigoTransforma. Un evento musical que
organiza o Xacobeo, e que ademáis dos concertos terá unha se-

A norteamericana Norah Jones.

rie de actividades paralelas e alternativas no apartado chamado Vasos Comunicantes. A relación de
concertos poden vela no destaque musical deste Guieiro. Do xoves 8 ao sábado 10, bono 3 días a
40 euros, no Peirao dos trasatlánticos (concertos), Praza do Sol e diversos puntos da cidade (Vasos
Comunicantes).
¬MÚSICA. Alejandra Burgos.
Actuación desta guitarrista e cantante arxentina. Este xoves 8, ás
23:00, na Sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Karraskal Rock. Festival de rock que este ano contará
coas destacadas presenzas de Rosendo, Zënzar, Baldosa Amarilla
e Sinkope. O sábado 10, ás 22.00,
no campo de fútbol de San Cosme,
en Zamáns .
¬MÚSICA. Raiba, Rojo2, Os
Tres Trebóns e AID. A Coordenadora de Centros Sociais de Vigo,
organiza este concerto, dentro das

xornadas Construindo Galiza nos
barrios desde a esquerda. O sábado
10, ás 22:00, entrada de balde, na
Carvalheira da Guia.
¬MÚSICA. Jorge Drexler. Amar
la trama é un espectáculo co que
Drexler se afasta do mundo melancólico de12 segundos de oscuridad
para pasar a un novo espazo de luces. Actuación o sábado 10, ás
20:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Norah Jones. A cantante norteamericana, unha frecuente número 1 en ventas e con 9
Grammy ás costas, actuará para
abrir as festas viguesas, nunha das
suas tres únicas citas no estado. Farao o mércores 14, con entradas a
12 ou 15 euros, en Castrelos.
XINZO DE LIMIA
¬MÚSICA. Berrogüetto. Actuación do grupo folk galego o sábado
10, ás 22:30, na Praza Carlos
Casares.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Vendo varios debuxos orixinais
de Laxeiro. Chamar ao T.: 986 589026
de 20 a 22 horas.
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, frauta traveseira,
guitarra eléctrica, baixo, piano, batería, composición de cancións. T.: 658
824262/ 986 298530. Vigo.
 Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Prometo honestidade e sinceridade. Correo electrónico: pedrolopez_35
@yahoo.es.
 Fanse cubertas de piscina e bombas de calor. Ampla variedade de
prezos. Preguntar por Carlos, T.: 637
472399.
 Véndense móbeisde cociña, con
vertedoiro, campá extractora, billa e
pedra de encimeira, perfecto estado,
ideal para segunda cociña en casa
rural. Moi económica. Anxo, T.: 636
495923/ 609 416204.
 Alugo pisono centro de Pontevedra, rúa Benito Corbal. Dous dormitorios, amoblado, con terraza, patio
de cociña, garaxe e rocho. 575 euros
coa comunidade e o garaxe incluídos. T.: 689 585767.
 Vendo móbeis de oficina practicamente novos, en moi bo estado
(mesas, cadeiras e andeis), e computadores de todo tipo: portátiles e pcs
clónicos con windows e Linux. Máis

información no correo mobeisecomputadores@gmail. com.
 Quixera coñecer a unha muller
progresista e galeguista de entre 30 e
45 anos que desexe unha relación de
parella. Só pido honestidade e sinceridade. Prometo o mesmo. Escribir a
riasbaixas2007@yahoo.es, ou chamar ao T.: 687 581137.
 Remolque de aluminio cerrado
para dous karts, 6 caixóns, bo prezo.
T.: 617 486436.
 Vendo óleo sobre táboa de castiñeiro (0,35x0,25), orixinal de Alfredo
Souto Cuero. Ten autentificación. T.:
617 920934.
 Compártese casaperto de Samil,
en Vigo, por meses ou máis tempo.
130 euros máis gastos. E-mail: antisorio@gmail.com.
 Alúgase piso en Vegadeo. Amoblado, calefacción. T.: 676 727618.
 Alúgase piso na Coruña, rúa Belén, perto da estación do tren e a 5
minutos do Pazo da ?pera, dous dormitorios, con mobles, 70m?, coa comunidade incluído, reformado. 475
euros. T.: 609 372341.
 Alúgase casa rural en Meira
(Lugo) á beira do nacemento do río
Miño. 3 cuartos, 4 baños, cociña, calefacción, TV vía satélite. 10.000 metros
de finca. Fins de semana ou tempadas. T.: 686 753105.

 Véndese ático en Salceda de Caselas. 3 cuartos, 2 baños, cociña, salón, garaxe e bodega. 90 m2. 142.000
euros. T.: 691 495571.
 Véndese colección do Faro de
Vigo do centenario (1952). Preguntar
por Carlos. T.: 986 490688.
 Vendo BMW 525TDS. Bo estado.
Prezo económico. En Vigo. T.: 696
114250.
Correo: noalboiro@ gmail.com.
 Alugo pisoen Ares. Amoblado. T.:
981 448609.
 Mazda MX5 descapotábel, ano
1993, vermello, 84.000 km, AA, bo estado e barato. T.: 617 486436.

azul metal, bo estado, sempre en garaxe, bo prezo. T.: 689 313701.
 Carnota, Lira, a carón da praia.
Alúgase apartamento completamente equipado para 4 persoas, con
terraza e vistas ao mar. 1ª quincena
de xullo 550 euros. 1ª quincena de
agosto 600 euros. 1ª quincena Setembro 550 euros. T.: 981 761144 /
666 843997.
 Alugo casaen Salvaterra de Miño
por temporadas, fins de semana, etc.,
consta de dous cuartos, baño, salón
cociña integrado, todo amoblado. T.:
609 867359.

 Alúgase piso en Ribadeo. Amoblado e calefacción. T.: 676 727618.

 Véndese cadeira Jané Carreira
PRO de 2 pezas, con seirón, homologado para ir en coche e paseo. Vai co
seu bolso a xogo. 130 euros. T.: 881
977028.

 Vendo madeirade buxo de até 13
centímetros de diámetro, seco e
verde. Santiago. T.: 691 916239.

 Alúgase piso en Vegadeo. Céntrico, amoblado e con praza de garaxe. T.: 637 259084.

 Vendo BMW 525 TDS. Ano 93, bo
estado. 140 C.V. Granate. 3.800 euros.
T.: 981 328304.

 Busco persoaspara compartir oficina en Santiago, zona de San Lázaro.
Equipado con mobiliario, amplo e luminoso. 400 euros recibos incluídos.
T.: 881 977028.

 Véndese en Ribeiraembarcación
de fibra 3,60x1,60 marca RAIDER do
ano 2007 e remolque de 5 m. Homologados. 2.000 euros. T.: 618 156964.
 Vendo ciclomotor Peugeot Treker vermello de 50 cc. Perfecto estado. Vigo. 250 euros. T.: 653 388693.
 Véndese BMW 325 i Aut, ano 90,

 Alúgase piso en Ribadeo. Céntrico con calefacción e amoblado. T.:
676 727518.
 Véndese moto trail Yamaha XT
(600 c.c.), do ano 2003, en perfecto
estado de conservación. 34.000 km.

Regalo luvas, maleta traseira, bolsa
sobredepósito etc. Bo prezo. T.: 609
564425, dende ás 18 horas.
 Busco postaisou fotografías antigas do Val Miñor (Baiona, Nigrán e
Gondomar) para colección. T.: 676
918359.
 Busco persoa responsábel para
compartir apartamento novo en
Santiago. Zona tranquila a 10 minutos do centro. Para 2 persoas, cada
habitación ten baño propio. Amoblado, exterior, moita luz. Fácil de
aparcar. 180 euros. T.: 687 581137.
 Muller de 30anos, preocupada
pola língua e a realidade busca amizade de persoas con sensibilidade
afín. Correo: galego.iria@gmail.com.
 Se a túa filla/o non vai a actividades, ten sobre 5 anos, vives na comarca de Vigo e queres contactar
con máis cativos para que xogue,
chámanos ao 650297799.
 Traspásase Tenda 24h. Ramón
Cabanillas, 16. Santiago de Compostela. T.: 609675497

 Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com
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Xosé Valiñas

Mathilde Seigner
e o can 'Trésor',
en Un regalo para ela.

Intre de Shrek 4.

EN CARTEL.
Shrek 4.
Felices para sempre
Dirixe: Mike Mitchell.
Animación. EE UU, 2010

A saga do ogro verde foi perdendo fol progresivamente a
medida que os produtores lle
engadía díxitos. Esta cuarta entrega véndena como a derradeira, xa o veremos. O certo é
que a pobre acollida que está
conseguindo o segundo Sexo en
Nova York e as decepcións económicas do Iron Man 2 e o Robin Hood de Ridley Scott propiciaron que o filme de Dreamworks, o primeiro da franquía
que chega en 3D, lidere a recadación nos Estados Unidos. A
busca de orixinalidade deixou
de ser unha prioridade na saga
hai tempo, así que non busquen
máis novidades ca as técnicas.
Desta volta toca remedar a vella
premisa de que hai que ter
moito tino á hora de desexar se-

gundo que cousas. O vello Shrek
abúrrese da vida de aburguesado personaxe de conto de fadas rematado, sente morriña
polos seus días de aterrador
ogro con mala prensa. Con esas
saudades cae nas mans do engaiolante Rumpelstiltskin que o
acaba enredando nunha realidade alternativa na que todo retorna, levemente cambiado, ao
punto de partida da serie.

Gainsbourg.
Vida dun heroe
Dirixe: Joann Sfar.
Intérpretes: Eric Elmosnino,
Laetitia Casta.
Biopic. Francia, 2010

Serge Gainsbourg é moito máis
cá voz masculina do “Je t'aime
mois non plus”, a súa cara de canalla descrido é toda unha icona
cultural grazas á reivindicación
feita nos últimos anos por toda a
modernidade chic. Por sorte, a
propia lenda de Gainsbourg é
tan enorme que supera e devora

todo intento de impostación
contemporánea. O seu agardado biopic cinematográfico supón o debut tras a cámara de
Sfar, un dos referentes da nova
banda deseñada francesa, cocreador, xunto con Lewis Trondheim, da popular serie do Calabozo e responsábel en solitario
de series como O gato do rabino
ou Gran Vampir. Toda a contracultura pop gala do último medio século pulula polo seu filme:
Boris Vian, Juliette Gréco, George
Brassens, France Gall e unha desasosegante Brigitte Bardot encarnada por Laetetia Casta.
Gainsbourg e Jane Birkin adoptan os rostros semidescoñecidos
de Eric Elmosnino –vímolo brevemente no Finais de agosto, primeiros de setembro, de Olivier
Assayas– e Lucy Gordon, até
agora anónima actriz secundaria
en filmes como Spiderman 3 ou
Serendipity.

Un regalo para ela
Dirixen: Claude Berri
e François Dupeyron.
Intérpretes: Alain Chabat,
Mathilde Seigner.
Comedia. Francia, 2009

ano pasado deixando inacabada a que sería o seu testamento cinematográfico. Foi o
responsábel d’O señor Ibrahim
e as flores do Alcorán, François
Dupeyron, colaborador nos últimos anos de Berri, o encargado de rematar esta comedia
doméstica de equívocos na que
se estabelece un curioso triángulo escaleno entre a sofisticada
parella protagonista e o bulldog
francés, o Trésor do título orixinal francés, que el lle regala a ela
no seu quinto aniversario.

DVD.VENDA
A tenda vermella
Dirixe: Mikhail Kalatozov.
Intérpretes: Peter Finch,
Sean Connery.
Aventura. URSS-Italia, 1969

O mercado da cinefilia doméstica está vivindo, nos últimos
anos, unha verdadeira euforia
arqueolóxica na busca de filmes esquecidos. Dentro da categoría rescatamos esta se-

O director d’O manacial da
Doncela, Claude Berri, morría o
Sean Connery
nos tempos
de A tenda vermella.

Laetitia Castae Eric Elmosninoen Gainsbourg. Vida dun heroe.

mana unha verdadeira reliquia
merecedora de peregrinaxe e
Ano Santo: James Bond coprotagonizando un filme soviético? Pois si, entre Só se vive
dúas veces e Diamantes para a
eternidade, Sean Connery traballou para o inimigo encarnando o explorador Roald
Amundsen nesta coprodución
con Italia sobre as aventuras
árticas dos anos 20. Aventuras,
iso si, con ton tráxico e enfoque
psicolóxico que se centran na
xesta do dirixíbel Italia, unha
nave que se esnafrou nos xeos
do Polo Norte e da que só sobreviviu o seu comandante,
encarnado por outro súbdito
da Súa Maxestade, Peter Finch.
O filme, que contou con música de Ennio Morricone, foi a
derradeira longametraxe de
Kalatozov, o grande estandarte
dos logros cinematográficos
do desxeo soviético tras a
morte de Iosif Stalin coa fundamental Cando pasan as cegoñas e responsábel tamén da xenial Son Cuba.G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

A cor dos cartos.
Bobby Fischer rompeu a férrea hexemonía soviética no mundo do xadrez en 1972 ó
vencer en Reykjavik a Spassky na disputa do campionato mundial. Logo desapareceu da escena deportiva nun atribulado e largo viaxe que o converteu ao fin nun
prófugo da xustiza estadounidense, polo que se acolleu á hospitalidade islandesa
ata a súa morte en xaneiro de 2008. Fischer, que foi educado como xudeu, foi soterrado no cemiterio luterano de Selfoss nunha íntima cerimonia oficiada por un cura
católico e na presenza da súa parella Myoko Watai, de crenza budista. Morreu sen
testar, e a súa cobizada fortuna dispútana quen di ser a súa viúva, o seu cuñado en
representación das sobriñas de Fischer, o goberno de EE.UU que reclama unha forte
cantidade en impostos, e Jinky Young, unha nena filipina de nove anos que afirma
ser a súa filla e pide comparar os ADN para probalo.
Fischer, Robert James
Andersson, Ulf
Siegen. Exh. 09.1970. A01: Apertura Larsen Ninzowitch.
Para resolver o puzzle o Tribunal Supremo Islandés ordenou a exhumación
do corpo de Fischer e a extracción do
seu ADN. Tras ser campión do mundo,
pasar desapercibido foi a súa máxima
aspiración, e parece que nin morto o vai
conseguir. 1.b3 e5 2.Ab2 Cc6 3.c4 Cf6
4.e3 Ae7 5.a3 0-0 6.Dc2 Te8 7.d3 Af8

8.Cf3 a5 9.Ae2 d5?! [9...g6] 10.cxd5
Cxd5 11.Cbd2 f6 12.0-0 Ae6 o sutil
movemento de Fischer supuxo unha innovación moi importante neste tipo de
posicións Diagrama 13.Rh1! Dd7
14.Tg1 Tad8 15.Ce4 Df7 16.g4 g6
17.Tg3± Ag7 18.Tag1 Cb6 19.Cc5 Ac8
20.Ch4 Cd7?! [20...Rh8!?] 21.Ce4 Cf8
22.Cf5! Ae6 23.Cc5 Ce7?! 24.Cxg7
Rxg7 25.g5 Cf5 26.Tf3 b6 27.gxf6+!
Rh8 28.Cxe6 Txe6 29.d4 exd4 30.Ac4
d3 31.Axd3 Txd3 32.Dxd3 Td6 33.Dc4

Ce6 34.Ae5 Td8 35.h4 Cd6 36.Dg4 Cf8
37.h5 Ce8 38.e4 Td2 [38...gxh5
39.Dg8+ Dxg8 40.Txg8+ Rxg8 41.f7#]
39.Th3 Rg8 40.hxg6 Cxg6 41.f4 Rf8
42.Dg5 Cd6 43.Axd6+ [43.Axd6+ Txd6
44.f5 Dxf6 45.fxg6 Dxg5 46.gxh7 De5
47.h8D++-] 1-0.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Serie televisiva dos 80 que ía de invasores extraterrestres. 2Liorta ou enredo. 3- Comida que se toma antes do almorzo, e
que moitas veces consistía nunha copa de augardente e un
cacho de pan, ou que se toma nunha pausa do traballo, entre
as dez e as once da mañá. 4- Cavilalo, meditalo. 5- Alusión a
algo que alguén dixo nun escrito ou oralmente. Sacerdote
hebreo. 6- Utensilio que serve para saca-las rollas das botellas.
7-Aplicar un calmante ou tranquilizante ao paciente. Vogal.
Nome masculino de orixe vasca 8- Raiba, furia. Dise da vestidura que chega ata os talóns. 9- Os da capital arxentina son bos.
Símbolo do Fósforo. “Ás ........”, sen ver, inconscientemente. 10Poñer en salmoira un alimento. 11- Estado de inactividade ou
lecer. Xan, para os rusos. 12- Atacar, causar dano físico a alguén
sen xustificación. 13- Caudillo ou líder dun grupo. 14- Anel. 15Símbolo do Xofre.
Verticais:
1- Símbolo do Flúor. 2- Dela ou del. 3- Conxunto de varios elementos consecutivos. 4- Nó no tronco dunha árbore. 5- Xénero
narrativo da literatura castelá, baseado na figura dun personaxe pobre que sobrevive como pode grazas ao seu enxeño. 6Chamar á porta batendo nela. Mamífero bóvido asiático, parecido ó antílope, co fociño en forma de trompa. 7- Dise do animal de la aproveitable. Cotra, sucidade abundante e de vello. 8Verso francés. Símbolo do Radio. Policía Militar. Orellas, en
inglés. 9- Alérxico ao gasto ou a prestar diñeiro. Enfermidade
común e fúnxica das viñas e algunhas árbores. 10- Canto popular galego. Propio da sociedade, excluindo ao sector militar e
relixioso. 11- Facer desaparecer ou esquecer algo. 12- Especie
de puñal grande usado por algúns pobos orientais. 13- Pertencente ou relativo ao Sol. 14- Batracios. 15- Consoante.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

Encher os cadriños cos números do 1 ao 9, sen repetir ningún cadro, nen liña, nen ringleira.

AUTODEFINIDO

doado

48 contra e portada 2.qxd
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Xan Carballa

L

eva Fidel Castro, varias
semanas falando sobre a
inminencia dunha guerra en Oriente Medio. Hai
quince días escribiu unha hipótese estarrecedora que levaría a
unha escalada nuclear rápida. A

TAMBORES
DE GUERRA?
segunda vez desexou estar equivocado, pero insistiu en que a
imposición de sancións a Irán, a
pesar dos intentos de Brasil e

Turquía para desbloquear a situación, sería a disculpa, despois
de que comezasen no Golfo Pérsico manobras conxuntas norteamericano-israelís.
O malo é que N. Chomsky, tomando referencia en documentos norteamericanos, fala de

preparativos avanzados, con
dez mil obxectivos a bombardear nas primeiras horas e un
corredor aéreo aos avións de Israel en Arabia Saudi. Ademais
Turquía ven de dicir que ou se
disculpa Israel ou rompe relacións diplomáticas.G

É profesor da Escola Politécnica Superior de Lugo e, xuntamente con Paulo Vila, está a realizar un estudo
que demostra que as barricas de carballo galego son ideais para madurar o viño. Chámase Ignacio Díaz-Maroto
e comezou a estudar esta árbore en 1992. Unha trabe de carballo galego pode durar mil anos, asegura.

Ignacio Díaz-Maroto,enxeñeirodeMontes
‘O carballo galego é ideal para madurar o viño’

PACO VILABARROS

A.N.T.

Barricas de carballo para madurar o viño galego, pensei que había séculos que se empregaban.
Perdeuse o costume, pero hai
referencias antigas do uso do
carballo e o castiñeiro. Este último usábano os romanos
para transporte, non para maduración, para o que si empregaban o carballo.
Que diferenza hai entre usalo
para maduración e empregalo
para transporte?
É unha cuestión química. O
carballo galego ten un composto, o tanino, que lle dá ese
toque ao viño. Algo que non teñen os castiñeiros pero si a
acacia ou o cerqueiro.
O seu estudo, grosso modo, en
que consiste?
En demostrar que a madeira do
noso carballo é, polo menos,
igual de boa que a que se usa na
actualidade para fabricar as barricas de maduración, que principalmente é americana ou
francesa, a prezos esaxerados.
Ah, só é unha cuestión de prezo?
Non só, pero falamos de barricas francesas de 1.500 euros.
Agora, o noso carballo emprégase para madurar whisky; Irlanda ten xente que vén a Galiza á procura das mellores bases de carballo mais deben ter
unhas condicións moi estritas.
Nós podemos usar pés de carballo de 40 centímetros para
facer as barricas para o noso
viño. Polas características de

caldos como o mencía, nin sequera necesitamos que a madeira entre en contacto co
lume para torrala, abonda cun
torrado lixeiro con fume.
E por que non usar acacia?
O estudo leva ano e medio e
comezamos pola parte fácil: o
que xa sabiamos que servía.

Agora imos explorar o cerquiño e o castiñeiro, tamén
probaremos coa acacia.
E o eucalipto?
Non, mágoa, co que hai...
E temos carballo abondo?
Hai 200.000 hectáreas, aínda
que non todo é válido porque
nos últimos 30 ou 40 anos non

o coidamos. Pero agora rexeneráronse moitas máis extensións e, en cen anos, adquirirán as dimensións necesarias
para facer barricas.
Cen anos! E que facemos mentres tanto?
Explotar a superficie que está
preparada e coidar as novas
masas, abrirlle paso á luz para
que medren e poidamos usalas canto antes mellor. É unha
xestión dinámica, debemos ir
traballando co que xa está maduro e acondicionando o noso
labor mentres imos alcanzando o ritmo de corta.
E só para facer barricas?
Non! Iso é un uso adicional. O
carballo serve para moitas máis
cousas, para chapa de madeira,
xa que a que empregamos vén
toda de fora. Sabía que unha
trabe de carballo galego pode
durar mil anos? É unha madeira
excelente, cunhas características mecánicas excepcionais,
unha dureza e porosidade óptimas. Para que usar madeiras de
fóra se temos esta! Ademais, as
masas francesas de carballo son
de repoboación; as nosas rexenéranse soas. Iso é unha vantaxe, porque sabemos que teñen o mesmo material xenético
da zona, temos asegurada a súa
calidade.
Soa moi ben.
O carballo galego é fantástico.
Aparece debaixo do eucalipto de
forma natural! Non paga a pena
recorrer a outras especies.G
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P

ensen o que pensen da
elección de Lois Pereiro
como cadáver exquisito para o
próximo Día das Letras, cómpre
saudar con entusiasmo as súas
primeiras consecuencias: por fin
temos na cultura galega algo que
parece un conflito xeracional!
Resulta tentador ler como tal o
divertido intercambio de epístolas dos últimos días: as celebracións do pereirismo e a irrupción dos Supertacañóns da intelligentsia autóctona. Modernos
vs Rancios, Jaureguizar vs Caneiro, Solteiros contra Casados.
Os Novos arrepoñénselles
aos Vellos? Non lles sei. O descenso do nivel de riquiñismo
aparente do debate cultural hai
que aplaudilo, pero todo indica
que aínda temos o pai sen matar. Nin se fritiron as “croquetas
de Castelao” nin se cortaron as
“suxas mans” dos santóns nin
lle fixemos a parcelaria a Novoneyra. E o presidente da Academia que designa a Pereiro vén
sendo o mesmo león alfa que lidera sen discusión a manda literaria desde hai décadas.
Mesmo Manuel Antonio, outro
que tal, admitía límites para a
súa insolencia no “Máis Alá”:
“Os vellos non son os que escribiron hai moitos anos, que eles
son os devanceiros. Os vellos
son os que escriben hoxe como
se vivisen no antonte dos séculos”. Parece evidente de que
lado estaría o de Rianxo, pero
tamén que os poetas punkis
eran guiadiños abondo para
non cuspiren no panteón de
galegos ilustres. Aquí ata os
máis descastados se axeonllan
con reverencia ante o Antes,
por aquilo do no future. Así non
hai quen se faga grande nin
quen cambie o Día das Letras. G

’’

OsNovosarrepóñenselles
aos Vellos?
Non lles sei”

